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Editorial
Trăim vremuri interesante!
Este o perioadă caracterizată de mișcare.
Veștile circulă cu repeziciune, iar oamenii
reacționează din ce în ce mai mult...
până la a ieși în stradă. Permanent trăim
în schimbare. Dar curentul generat
de dinamica vieții contemporane este
imposibil de ignorat.
Ieșirea din pasivitate este o necesitate
pentru toți. Până de curând, forfota se
domolea după acțiunea de votare. E suicient
să reamintim de recentele acțiuni ce au
urmat după Brexit, alegerile prezidențiale
din SUA, alegerile parlamentare din
România, care, toate, au condus la reacții
civice. Un numitor comun, pentru toate

Paradoxal este faptul că cei aleși devin
câștigători,
preponderent
în
baza
promisiunilor electorale cu privire la banii
pe care îi vor direcționa către populația
votantă. Apoi, acțiunile majore, întreprinse
mai mult sau mai puțin mascat, sunt
de tăiere a fondurilor. La mijlocul lunii
martie a.c., Președintele Donald Trump a
făcut publică propunerea sa preliminară
de buget pentru anul iscal 2018. Viziunea
sa este orientată spre reducerea cu aproape
un miliard de dolari a bugetului alocat
celor mai importante patru agenții care
servesc cultura. Între acestea se ală și
IMLS (Institute of Museum and Library
Services) care ar putea suferi o reducere
semniicativă a bugetului propriu cu 230
milioane de dolari (conform Peet, Lisa.
Preliminary Budget Slashes Library, Arts,
Culture, Education Agencies. În: Library
Journal: online, 17 martie 2017).
Suntem într-un context global și, ANBPR,
care a avut, relativ recent, alegeri generale,
are o conducere care trebuie să facă față
provocărilor ce tind să orienteze direcțiile
de acțiune, preponderent, spre o tematică
mai degrabă sindicală decât profesională.

Liviu-Iulian Dediu
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În curând

BiblioPuBLIca: Conferința de primăvară a ANBPR
Potrivit obiceiului care a devenit o tradiție, Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România se întrunește
de două ori pe an, primăvara și toamna, în conferințe ce
se doresc evenimente profesionale pentru breaslă. Conferința
BiblioP U B L I C A va avea loc la București, în 27-28 aprilie, o
perioadă plină de aniversări ale lumii cărții și bibliotecii.

P

otrivit obiceiului care a devenit
o tradiție, Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice
din România se întrunește de două
ori pe an, primăvara și toamna, în
conferințe ce se doresc evenimente
profesionale pentru breaslă. Conferința
BiblioPUBLICA va avea loc la București,
în 27-28 aprilie, o perioadă plină de
aniversări ale lumii cărții și bibliotecii.
Tema conferinței, Bibliotecile –
parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor, este o propunere incitantă,
lansată în contextul în care activitatea
bibliotecilor este tot mai mult influențată de inovație și creativitate, cerințe
și abordări frecvente ale societății în
care trăim. Iată de ce alegerea temei
conferinței nu este întâmplătoare, ci o
invitație la reflecție asupra felului cum
bibliotecile stimulează creativitatea și
inovația și contribuie la dezvoltarea
utilizatorilor. Bibliotecile au un mare
potențial de creativitate și experiment.

Avem bibliotecari extrem de inovatori,
care răspund la cererea publicului cu o
ofertă cultural-educativă variată. Din
acest motiv, conferința dorește să realizeze un bilanț ce vizează bunele practici
și exemplele de succes în domeniu și să
încurajeze schimbul de experiențe.
Programul conferinței va include
sesiuni de lucrări în plen și ateliere
paralele atractive, susținute de persoane recunoscute pentru creativitatea
și expertiza lor în lecturi publice pentru familii și alte grupuri țintă (Brandi
Bates, Anca Vasilescu - Sibiu), parteneriate (Ioana Crihană, Sanda Foamete,
Marina Giareni), colaborări cu voluntarii (Margareta Tătăruș - Vrancea),
creativitate și inovație (Marlene
Angheluță - Gorj, Victor Blănaru București). Atelierele propuse sunt
următoarele:
Ziua 1
(27 aprilie 2017, orele 15,00-17,00)
1. Lectura intergenerațională – resursă
de inovare pentru utilizatorii
bibliotecii (Brandy Bates)
2. Biblioteci pentru copii - centre de
educație prin creativitate (Ruxandra
Nazare)
3. Cultivarea parteneriatelor - între
abordarea utilitară și advocacy (Ioana
Crihană, Marina Giareni)
4. Servicii pentru public organizate cu
implicarea voluntarilor (Margareta
Tătăruș)
5. Visual Literacy: Growing Essential
Skills in the Library (Dinka Spirovska)
Ziua 2
(28 aprilie 2017, orele 10,00-12,00)
1. DesignThinking (Marlene Angheluță)
2. Unforgettable. Create Your Library
Story (Marina Giareni)
3. Comunicarea și gândirea laterală
(Victor Blănaru)
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4. Jocuri de imaginație - invitație de a
spune și de a asculta povești (Anca
Vasilescu)
5. Introducere în facilitarea parteneriatelor (Sanda Foamete)
Sperăm sincer că programul propus
va fi interesant pentru colegii noștri
bibliotecari, indiferent că vin dintr-o
bibliotecă mică sau mare și că vom reuși
să înnodăm un dialog profesional util
tuturor. De aceea, invităm bibliotecarii
să se înscrie și să participe la această
întâlnire profesională cu convingerea
că putem să realizăm împreună un
eveniment de calitate.
Menționăm câteva detalii organizatorice:
- Conferința va avea loc la Hotel
Lev’Or,
București,
Strada
Occidentului nr. 25 (în apropiere
de Gara de Nord), Sector 1 http://www.hotellevor.com/
- Taxa de înregistrare/participare este
de 250 lei/persoană.
- Persoanele care doresc invitații
sau informații suplimentare sunt
rugate să se adreseze domnișoarei
Alexandra Stînga, Asistent Director
(anbpr_ro@yahoo.com).
- Înscrierea se face prin transmiterea
formularului la adresa de e-mail:
anbpr_ro@yahoo.com.
- Termenul limită pentru înscriere este
12 aprilie 2017, ora 14,00.
Vă așteptăm la conferință!

Modificare survenită în
structura Consiliului de
Conducere al ANBPR
În urma retragerii din motive
personale a dnei Alina-Diana Pop din
structura Consiliului de Conducere al
ANBPR, membrii Biroului Executiv
au luat act de această modificare
în ședința Biroului Executiv din
20.03.2017.
Potrivit reglementărilor statutare în vigoare, pe locul vacantat a fost
admisă în Consiliul de Conducere
al ANBPR dna Margareta Tătăruș,
în baza voturilor obținute în cadrul
Adunării Generale de Alegeri din
06 octombrie 2016.
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Evenimente: ANBPR – co-organizator

al campaniei Hai pe Net România 2017 –
evenimentul de mobilizare digitală al primăverii
Aflată la a opta ediție, campania Hai pe Net va lua startul și anul acesta în contextul
inițiativei pan-europene coordonată de Telecentre Europe – Get Online Week 2017.
Fundația EOS România și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR) vor organiza ediția din acest an în parteneriat.
Hai pe Net România are ca obiectiv
să aducă cât mai mulți români în spațiul
virtual. Campania se va desfășura în
perioada 27 martie – 2 aprilie 2017 și
va angrena peste 300 de organizații
neguvernamentale și instituții publice,
care au dat curs invitației de a susține
activitățile campaniei.
Complementar cu edițiile anterioare, în 2017, misiunea campaniei Hai
pe Net este aceea de a răspunde celor
două direcții prioritare de incluziune
digitală: în primul rând, activarea
online a persoanelor care nu au folosit
niciodată un calculator sau internetul
și, în al doilea rând, promovarea unor
instrumente online care să ajute tinerii
să-și evalueze competențele digitale și
să își crească șansele de angajare.
Potrivit ultimelor statistici în
domeniu ale Comisiei Europene,
România se clasează în continuare
pe ultimul loc în Europa în Indexul
Societății și Economiei Digitale
(DESI 2017). Deși conectivitatea a
înregistrat o creștere bună în România
pe parcursul anului 2016, capitolele
Capital Uman, Utilizarea Internetului,
Integrarea Tehnologiilor Digitale și
Serviciile Publice Digitale ne situează
în continuare pe ultimele poziții în
Europa.
Gabriela
Barna,
directorul
Fundației EOS România a afirmat
faptul că: „Campania Hai pe Net este
pentru noi un instrument de promovare
a incluziunii digitale în România.
Ca să fiu sinceră, cred că de acum
înainte ar trebui să organizăm această
campanie săptămânal – avem enorm
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de mult de recuperat și nu cred că
suntem singurii care suntem îngrijorați
de această situație. Prin campania Hai
pe Net! încercăm să facem mesajul
nostru auzit în spațiul rural și urban, în
sectorul comercial și public, în rândul
organizațiilor neguvernamentale și
al grupurilor comunitare și la nivelul
cetățenilor – nu pierdem nici o ocazie
în care putem să punctăm importanța
competențelor digitale.”
Partenerii campaniei Hai pe Net
2017 estimează atragerea unui număr
de aproximativ 10.000 de persoane
în activitățile specifice ale campaniei.
Toate activitățile derulate de partenerii
campaniei sunt gratuite pentru cei
interesați. La finalul lunii aprilie 2017,
Fundația EOS și Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice
din România vor premia cei mai activi
parteneri Hai pe Net și vor acorda
distincții celor mai activi participanți.
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Centrul de Formare Profesională al ANBPR
Oferta de Cursuri 2017

Curs
Cursautorizat
autorizatANC
ANC

CALIFICARE/PERFECȚIONARE BIBLIOTECAR STUDII MEDII/SUPERIOARE

Tematica: dezvoltarea, prelucrarea, evidența, gestionarea, organizarea, comunicarea și conservarea colecțiilor;
comunicarea cu beneficiarii, programe și servicii de bibliotecă etc.
Convocarea I
Biblioteca Județeană
Maramureș

06 – 17 iunie

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

CPPI Bușteni

19 – 30 iunie
17 – 28 iulie

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Convocarea a II - a
CPPI Bușteni

03 – 14 iulie
31 iulie – 11 august

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi - opțional

Biblioteca Județeană Cluj

04 -15 septembrie

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

Curs
Cursautorizat
autorizatANC
ANC

MARKETINGUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ - BiblioMarket

Tematica: ce este marketingul de bibliotecă; psihologia vârstelor; comunitatea;
viziune, misiune, obiective; instrumente de promovare; mass media; blogul; ambientul bibliotecii;
cum să avem succes garantat; planul de marketing.
CPPI Bușteni

Biblioteca Județeană Cluj

19 – 23 iunie
24 – 28 iulie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

04 – 08 septembrie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

MANAGER DE PROIECT

Curs autorizat ANC

Tematica: principii și noțiuni generale în managementul proiectelor - design-ul; planificarea,
implementarea, controlul și evaluarea; coordonarea elementelor componente ale unui proiect;
ordinea abordării elementelor; gestionarea resurselor etc.
CPPI Bușteni

19 – 23 iunie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ
Tematica: cultura informației, managementul serviciilor, servicii moderne, servicii de referințe,
organizarea de manifestări, servicii suport pentru comunicarea online, tipologia rețelelor sociale,
identificarea și atragerea utilizatorilor, crearea rețelelor locale specializate.
CPPI Bușteni
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19 – 23 iunie
24 – 28 iulie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi - opțional
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PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR ÎN FORMAT UNIMARC
Tematica: înțelegerea și folosirea corectă a terminologiei specifice, selectarea corectă a informațiilor
de pe resursă, completarea corectă a câmpurilor UNIMARC. Programul se adresează bibliotecarilor implicați în
prelucrare, indiferent de programul de bibliotecă (sistemul integrat) folosit.
CPPI Bușteni

26 – 30 iunie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

TEHNICI DE CUNOAȘTERE ȘI COMUNICARE CU SEGMENTELE DE PUBLIC
Tematica: introducere în procesul comunicării, stilurile de personalitate, identificarea propriului stil
de personalitate și comportament, modalități de identificare a stilului de personalitate al interlocutorului,
adaptarea comportamentului la personalitatea interlocutorului, comunicarea în 3 pași etc.
CPPI Bușteni

03 – 07 iulie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

ORGANIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR UMANE,
EVALUAREA ȘI MOTIVAREA RESURSELOR UMANE
Tematica: introducere în managementul resurselor umane, strategii și politici în domeniu,
planificarea strategică a resurselor umane, analiza și descrierea posturilor, recrutarea
și integrarea profesională a personalului, motivația pentru muncă, recompensarea personalului etc.
CPPI Bușteni

31 iulie - 04 august

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

STATISTICĂ ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECĂ
Tematica: standarde privind activitatea de bibliotecă, înțelegere și aplicare; gândirea analitică, metode de
dezvoltare; tipizate destinate statisticii de bibliotecă, utilizare corectă; raportare, noțiuni și procedură etc.
CPPI Bușteni

17 – 21 iulie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

POVESTIRI DIGITALE - METODOLOGIA DIGITALES - ATELIER
Tematica: noțiuni introductive despre scenariu, film; tehnicile narative prin povestiri digitale; utilizarea TIC și a
competențelor digitale de lucru cu imagini, sunete, clipuri video și animații; construirea poveștii etc.
CPPI Bușteni

07 – 09 august

Taxă atelier 550 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Cursurile autorizate se finalizează cu Certificate recunoscute de Autoritatea Națională pentru
Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Programele de specializare se finalizează cu Certificate de participare emise sub antetul Asociației
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România – Furnizor autorizat de programe de formare.
Cursurile se pot organiza și local, cu condiția să existe minimum 11 persoane înscrise/curs.
Bibliotecii organizatoare i se acordă un discount egal cu contravaloarea taxei de curs aferente celui
de-al 11-lea participant înscris.
Înscrierile se transmit la adresele de e-mail anbpr_ro@yahoo.com și formare.bibliotecari@gmail.com.
Anul IX, Nr. 1(19), Martie 2017
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CODE Kids

Copiii fac coding în bibliotecile publice
Proiectul „CODE Kids – Copiii fac
coding în bibliotecile publice” are o
dimensiune națională și are drept
scop crearea unei comunități active
de copii, tineri și bibliotecari.

În

cadrul proiectului vor i îniințate
30 de cluburi de coding, în
30 de biblioteci publice din 6 județe,
din diferite zone ale României (Argeș,
Vâlcea, Gorj, Timiș, Bihor, Sălaj). Aceste
cluburi vor contribui la dezvoltarea
competențelor digitale ale copiilor și la
implicarea acestora în viața comunității
din care provin prin rezolvarea unor
teme digitale creative, astfel încât, 380
de copii din mediile rural și urban mic,
cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să
ie încurajați să se implice activ și chiar
să urmeze o carieră în tehnologie.
Proiectul se va desfășura în perioada
ianuarie-decembrie 2017. Designul și
livrarea cursurilor inițiale de coding
vor avea loc în perioada martie-aprilie,
la centrele de formare ale bibliotecilor

județene implicate. Ulterior acestei etape de inițiere, în
perioada aprilie-noiembrie 2017, vor urma activitățile grupelor
locale, care vor consta în rezolvarea unor sarcini săptămânale
de coding, sub coordonarea trainerilor ETIC și cu mentorat IT.
Proiectul a fost demarat prin desfășurarea evenimentului
de lansare al proiectului din regiunea de sud a României, care
a avut loc în 15 februarie 2017, la Biblioteca Județeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea. Invitații speciali ai acestui eveniment au
fost bibliotecarii coordonatori din județele Argeș, Vâlcea și
Gorj, dar și reprezentanți ai bibliotecilor județene partenere.
Acțiunile proiectului au continuat cu evenimentul de lansare
din regiunea de nord a României, care a avut loc în data
de 28 februarie 2017, la Biblioteca Județeană „Gheorghe
Șincai” Oradea, unde au participat bibliotecarii coordonatori
din județele Timiș, Bihor și Sălaj, respectiv reprezentanți ai
bibliotecilor județene partenere din această regiune.
Prin activitățile de formare și atelierele organizate în
cadrul cluburilor de coding este deschisă o altă fereastră către
explorarea lumii digitale, cu oportunitățile sale de dezvoltare
și învățare. Și, cine știe, poate, nu peste mult timp, mai mulți
copii își vor alege profesia de IT-ist, o profesie care va avea din
ce în ce mai multă căutare pe piața muncii.
„CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice”
este un proiect al Fundației Progress din Bistrița, realizat în
parteneriat cu Asociația ETIC din Cluj, cu sprijinul inanciar al
Fundației Româno-Americane.
Mihaela Voinicu

Instruirea bibliotecarilor comunali și a tinerilor ambasadori - viitori promotori ai coding-ului în bibliotecile argeșene (24-26 martie 2017)
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Proiecte cu și pentru biblioteci

Conferința de lansare a proiectului PartneringStarter:
dialog profesional și schimburi de idei

Miercuri, 22 februarie 2016, la Biblioteca Națională a
României, a avut loc Conferința de lansare a Proiectului
ANBPR PartneringStarter: un nou serviciu personalizat
menit să sprijine bibliotecile în activitățile de facilitare a
parteneriatelor. Acest proiect, inițiat de Ioana Crihană, în
calitate de lider inovator în contextul rețelei INELI Balkans,
a fost desemnat câștigător în cadrul competiției Innovation
Awards 2016, organizată de Future Library Grecia.
La Conferință au participat peste 35 de profesioniști
interesați de domeniul proiectului, venind din diferite
domenii de activitate - mediul ONG, instituții publice,
zona de business, precum și reprezentanți ai presei.
În timpul evenimentului, managerul de proiect a prezentat
contextul finanțării proiectului, activitățile, obiectivele,
precum și abordarea metodologică propusă. Participanții
s-au arătat deosebit de interesați de perspectiva dezvoltării
unei soluții software de identificare și de consolidare a
parteneriatelor, implementată la nivelul ANBPR.
În sesiunea dedicată interacțiunii cu participanți, aceștia
au adresat întrebări privind funcționalitățile de bază ale
aplicației PartneringStarter. Cei prezenți la evenimentul
de lansare au dorit să știe cum se pot înregistra în
platformă, dacă va exista un sistem de abonament și dacă
aplicația va permite atât accesul membrilor instituționali,
cât și al celor individuali.
Cei mai mulți dintre participanți au apreciat favorabil
oportunitatea acestei inițiative, considerând că proiectul
este unul cu adevărat inovativ, care va contribui la
îmbunătățirea cunoștințelor și practicilor privind
identificarea și menținerea parteneriatelor strategice,
precum și crearea unui climat de colaborare benefic
organizațiilor.

Secvențe surprinse în timpul prezentării obiectivelor proiectului
PartneringStarter, de către Ioana Crihană, Manager Proiect

Despre PartneringStarter
Proiectul își propune să aducă împreună potențialii
parteneri ai bibliotecilor - atât organizațiile non-profit,
cât și administrația publică și, mai ales, bibliotecile
publice la nivel european. În cadrul proiectului se va
dezvolta o platformă de lucru colaborativă în domeniul
facilitării parteneriatelor, prin care diferitele categorii
de actori vor putea foarte ușor să se conecteze unii cu
alții, în vederea aplicării de proiecte comune. Proiectul
va oferi un set de instrumente de partnering maching și
resurse educaționale care să faciliteze studiul și practica
parteneriatelor. Beneficiarii finali ai proiectului, pe
termen lung, vor fi atât bibliotecile, cât și membrii
comunităților urbane și rurale, din perimetrul profesional
al bibliotecilor.

Ioana Crihană

Imagini surprinse în timpul sesiunii de networking și colectare impresii și sugestii de la participanți
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Eveniment

Design Thinking for Libraries
Conferința Design Thinking
for Libraries se va desfășura
în perioada 6-7 aprilie 2017,
la Târgu Jiu și este rezultatul
parteneriatului între Biblioteca
Județeană „Christian Tell”
Gorj și Fundația Progress.
Cum misiunea bibliotecilor
publice este de a răspunde
nevoilor comunității, modelul
„Human Centred Design” în
construcția serviciilor oferite
este tema centrală a discuțiilor
și dezbaterilor din plen și din
cadrul atelierelor organizate.
În prima zi a conferinței vom
împărtăși din experiența daneză,
datorită prezenței doamnei Marianne
Krogbaek, Designer ITK Lab – Dokk1
Aarhus, care va prezenta „Human
Centred Design as practice in Aarhus
Public Libraries” și vom continua cu
ateliere desfășurate în paralel pe tema:
„Serviciile de bibliotecă – design sau
întâmplare?”.
Prima secțiune de ateliere în paralel
va fi susținută de Bogdan Ghiurco
(Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași)
– „(Anti)modele de Human Centred
Design”, respectiv Loredana Stanciu

Participanții vor afla informații
necesare privind metodologia
proiectării de noi servicii sau de
îmbunătățire a celor existente.
În același timp, aceștia se vor
familiariza cu următoarele concepte:
ideea de serviciu, cum o transpunem
în practică, cum pilotăm serviciul,
îmbunătățirea lui și livrarea
constantă către consumatori,
succesul și insuccesul serviciului,
adaptarea serviciilor la așteptările
beneficiarilor
și
renunțarea
la serviciile care nu răspund
așteptărilor acestora.
8

(Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”
Prahova) – „Creativitate și design în
serviciile bibliotecilor”. Cea de a doua
secțiune de ateliere în paralel îi va avea
ca protagoniști pe Ovidiu Ana (Fundația
Progress) – „Consultarea utilizatorilor
folosind metode de cercetare - Focus
grup versus Brainstorming” și pe
Camelia Căldărușă de la Universtá
degli Studi di Milano Bicocca – „Design
Thinking as a Driver for Library
Services Innovation: Which Mindset
and Skills?”
A doua zi va debuta cu ateliere în paralel,
grupate pe trei teme. Primul atelier,
cu tema „Cum aducem biblioteca în
mijlocul comunității?”, va fi susținut
de Margareta Tătăruș (Biblioteca
Județeană
„Duiliu
Zamfirescu”
Vrancea) – „Succesul versus Zona
de confort”, Gabriela Toma și Ioana
Irinciuc (Biblioteca Metropolitană
București) – „BiblioCOMUNitatea”,
respectiv, Marilena Chiriță și Daniel
Ciobanu (Biblioteca Metropolitană
București) – „Călătorește cu o carte”.
Cel de-al doilea atelier are ca temă
„LEADERSHIP – Ingredient principal
sau secundar în construirea serviciilor
de bibliotecă?” și va fi susținut de
Marlena
Angheluță
(Biblioteca
Județeană „Christian Tell” Gorj) – „Ce
fel de bibliotecar vrei să fii?”, Vlăduț
Andreescu (Biblioteca Județeană „I.H.
Rădulescu” Dâmbovița) – „Leader-ul
este parte din echipă?”, Simona Floruțău
(Biblioteca Județeană „Octavian Goga”
Cluj) – „Leadership și management: un
exercițiu cu mai multe necunoscute”.
Lectura și gammingul sunt tema celui
de-al treilea atelier. Despre aceste teme
vor discuta Raluca Istrate (Biblioteca
Județeană Satu Mare) – „Mai avem
nevoie de poveste? – o oră de poveste”,
Brandi Anderson (Reading Together
Romania) – „Din scoarță-n scoarță:
valorificarea la maxim a cititului
împreună cu copiii!” și Marius Stoica
(Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol”
Arad) – „Gamming: Cum facem un
atelier Minecraft pentru copii?”.

dacă nu reușim să ne poziționăm pe
piața serviciilor culturale, încheiem
conferința în plen, cu idei de branding
pentru biblioteci oferite de dl. Eduard
Ciocîrlan de la Rogalski Damaschin
și cu intervenția domnului profesor
universitar Dumitru Borțun (SNSPA) –
„Politica de poziționare a bibliotecii în
comunitate: obiective, metode, tehnici
și procedee”.
Organizatorii își doresc să fie două
zile pline de idei pe care bibliotecarii
participanți să le ducă în bibliotecile
lor și să genereze noi servicii, care să
fie cuprinse într-un volum până la
sfârșitul anului 2017.

Olimpia Bratu

Și, pentru că degeaba am proiecta
servicii noi și inovative în biblioteci,
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Programul pentru anul 2017: Adunările

generale anuale din cadrul ilialelor ANBPR
Filiala teritorială

Nr. crt.

Data

1

Alba

(1) 21 aprilie

2

Arad

(2), septembrie

3

Argeș

(2), noiembrie

4

Bacău

(1) 27 martie, 15 mai,
(2) 18 sept, 27 nov.

5

Bihor

(1) 24 aprilie

6

Botoșani

(2), decembrie

7

Brașov

(1) 31 martie

8

Brăila

(1) 9 februarie,
(2) 15 noiembrie

9

București

(1), iunie

10

Buzău

(1) 21 aprilie

11

Caraș-Severin

(2), octombrie

12

Cluj

(1) 16 martie

13

Constanța

(2), sept. - oct.

14

Covasna

(2)

15

Dâmbovița

(1), ianuarie, aprilie
(2), noiembrie

16

Dolj

(1) 21 aprilie

17

Galați

(1) 21 aprilie,
(2) 12 noiembrie

18

Giurgiu

(1) 21 aprilie

19

Gorj

(1) 27 aprilie
(2) 5 octombrie

20

Harghita

(2)

21

Hunedoara

(2), octombrie

22

Ialomița

(1) 16 martie

23

Iași

(1) 24 aprilie

24

Mehedinți

(2), octombrie

25

Mureș

(1) 11 mai

26

Neamț

(1) 24 aprilie

27

Olt

(1) 29 aprilie

28

Prahova

(2), decembrie

29

Satu Mare

(1) 24 aprilie,
(2) 18 septembrie

30

Sălaj

(1), mai - iunie

31

Suceava

(1), aprilie - mai

32

Teleorman

(2), noiembrie

33

Tulcea

(2), noiembrie

34

Vaslui

(1), mai - iunie

35

Vrancea

(1) 20 aprilie

Notă: (1) Semestrul 1; (2) Semestrul al 2-lea.
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ANBPR: Oportunitate de mobilitate profesională
în Ucraina pentru un tânăr bibliotecar român
Secția de Tineret a Asociației Bibliotecilor din
Ucraina organizează, în perioada 6-7 aprilie
2017, la Kiev, în Ucraina, Forumul pentru Tinerii
Bibliotecari „Trendy Library”.
Secția de Tineret a Asociației Bibliotecilor din Ucraina
organizează, în perioada 6-7 aprilie 2017, la Kiev, în Ucraina,
Forumul pentru Tinerii Bibliotecari „Trendy Library”.
Scopul Forumului este acela de a reuni tinerii
bibliotecari din mai multe țări europene pentru a discuta
despre activitățile inovatoare ale bibliotecilor contemporane.
Principalele subiecte care vor fi discutate în cadrul
Forumului sunt următoarele: tendințele în activitatea
bibliotecilor din Ucraina și din lume, proiecte moderne
de bibliotecă și punerea în aplicare a acestora, implicarea
bibliotecarilor în societate și alte aspecte relevante din
domeniul biblioteconomiei.
Peste 100 de tineri bibliotecari, specialiști din diferite
regiuni ale Ucrainei, precum și parteneri și invitați din
Croația, Polonia, România și Slovenia vor participa la acest
Forum pentru a face schimb de idei, pentru a intra în contact
cu experți din domeniul biblioteconomiei și pentru a-și

consolida relațiile de colaborare cu colegi bibliotecari din
străinătate.
ANBPR a decis să susțină participarea unui bibliotecar
român, membru al ANBPR, la această întrunire profesională.
În acest sens, Asociația a lansat un apel public adresat
tinerilor bibliotecari interesați, în vederea selecției unui
câștigător.
Ca rezultat al centralizării și analizei documentelor de
candidatură, Comisia de evaluare a decis, în urma votului
exprimat, ca bursa de mobilitate pentru participarea la
Forumul pentru Tinerii Bibliotecari „Trendy Library” să fie
acordată Doamnei Gabriela Istrate (Biblioteca Județeană
„V.A. Urechia” Galați), care va reprezenta ANBPR la acest
eveniment profesional.

Sisteme și mijloace noi de automatizare și
digitizare în bibliotecile publice românești
Simpozionul „Sisteme și mijloace noi de
automatizare și digitizare în bibliotecile publice
românești”, aflat la a treia ediție, este organizat
de Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila și
se va derula în perioada 10-12 mai 2017.
Sunt invitați să participe specialiști din bibliotecile
publice, implicați în procesele de automatizare și digitizare
a activităților și documentelor de bibliotecă, precum și firme
IT care dezvoltă și furnizează servicii și/sau echipamente
pentru biblioteci.

Organizatorii își propun să atingă următoarele obiective
în cadrul simpozionului:
• Schimbul de experiență constructiv între bibliotecile
publice astfel încât, proiectele reușite să poată fi diseminate
și replicate de cât mai multe biblioteci românești.
• Prezentarea de exemple de bune practici care pot fi
preluate de către bibliotecile ne-automatizate sau aflate
la începutul procesului.
• Prezentarea de soluții tehnice software și hardware de
ultimă generație de către firmele de specialitate.
• Oportunitatea de a propune și realiza baze de date
comune, pe baza necesităților identificate.
• Discuții și grupuri de lucru pe diverse teme de interes
subsumate simpozionului.
• Desfășurarea Ședinței ordinare a Comisiei de
Automatizare a ANBPR.
Organizatorii invită specialiștii, care doresc să
participe, să prezinte un proiect care poate fi de interes
pentru bibliotecari în ceea ce privește automatizarea și/sau
digitizarea. Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta
participanții în funcție de numărul locurilor disponibile.
Termen de depunere a înscrierilor: 30 aprilie 2017.

Biblioteca „Panait Istrati” Brăila
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Informații: Corina Ciuraru, Șef Serviciul Automatizarea
activităților. Digitizare. Tehnoredactare,
e-mail: corina_ciuraru@bjbraila.ro,
telefon: 0766600137, fax: 0239619588.
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Best Practices - un proiect al secțiunii IFLA
Biblioteci pentru copii și adolescenți

Secțiunea IFLA Biblioteci pentru copii și adolescenți
a lansat proiectul „Bune practici în biblioteci”, încă
de la discuțiile purtate în anul 2014, ca un proiect
major al ei și de interes pentru biblioteci.
Scopul este de a colecta și pune la dispoziție exemple
de bune practici pentru serviciile de bibliotecă
destinate copiilor și adolescenților. Ele pot ilustra
evenimente, campanii de promovare a lecturii,
activități de tip out doors, parteneriate, folosirea
inovativă a spațiului de bibliotecă și orice alt aspect
din activitatea bibliotecilor.
Obiectivele sunt de a servi drept sursă de inspirație,
bancă de date, de a împărtăși know how, beneficia
de experiența acumulată de alții și stimula dialogul
profesional în interiorul breslei și cu alți profesioniști.
Grupul de lucru format este coordonat de Monika
Mertens, bibliotecară în Germania, inițiatoarea
acestei idei.
Primul pas este colectarea de filme și materiale video
și încărcarea lor pe canalul de YouTube, special
creat de secțiunea IFLA, unde există deja o listă
lungă de filmulețe. De ce aici? Firește, pentru că este
accesibil și la îndemâna tuturor, ușor de utilizat,
iar informația rapid transmisă, secțiunea dorind să
încurajeze folosirea instrumentelor și aplicațiilor de
social media. Este un mijloc de a ajunge rapid și facil
la adolescenți și tineri. Pentru bibliotecari, a face un
film înseamnă deprinderea de abilități importante și
necesare de alfabetizare media și tehnologie, noțiuni
de proprietate intelectuală și de confidențialitate.
Filmulețele realizate și descărcate trebuie să respecte
anumite cerințe practice: să aibă o durată de maxim
3 minute, să conțină o scurtă descriere în limba
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engleză cu privire la publicul țintă, durata activității,
scopuri și obiective, materiale și resurse, parteneri
(dacă este cazul), impact. Trebuie adăugate cuvinte
cheie, numele organizației și date de contact și
detalii despre copyright și confidențialitate despre
imagini, muzică, licențe, secțiunea fiind absolvită de
eventuale încălcări produse. Mai multe detalii găsiți
la https://www.ifla.org/node/10425
Până în prezent, fiecare membru al Comitetului
permanent al secțiunii a trebuit să încarce două
filmulețe în lista creată pe YouTube. Puteți viziona
și veți găsi o sumă de idei interesante, dinamice,
precum și modalități diferite de a promova activitățile
și parteneriatele bibliotecilor - https://www.
youtube.com/playlist?list=PLNbNYMA4VlILn3Xha
PuOkwlIpTY-0zHvq&jct=R3Sep9NbEGOq5Uc1M_
hs4vEUZllxBg.
Vă încurajez să consultați această listă și să înscrieți
filmulețe voastre cu activitatea bibliotecilor unde
lucrați, fiindcă am convingerea că în bibliotecile din
România și Republica Moldova se fac și se petrec
lucruri cu adevărat de folos.
Al doilea pas este selectarea din această listă, care
se vrea tot mai bogată și mai diversă, a exemplelor
de bune practici ce vor fi publicate pe pagina de
internet a secțiunii și vor susține ediția nou revizuită
a „Ghidului de servicii de bibliotecă pentru copii”,
un alt proiect major pe care secțiunea și l-a asumat și
la care muncește intens. Așadar, recomand călduros
consultarea listei și îmbogățirea ei cu propriile
voastre contribuții.

Ruxandra Nazare
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Agora Culturală @ Biblioteca Ta - în galeria

proiectelor transversale prezentate la Conferința Burse
și cooperare internațională – Un plus în educație
În perioada 23-24 martie
2017, la București, a avut loc
evenimentul de închidere a celei
de a doua runde 2009-2014 a
finanțărilor oferite de Norvegia,
Islanda și Liechtenstein în
cadrul programului Spațiului
Economic European (SEE).
Conferința de închidere, coordonată
de Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale - ANPCDEFP,
a adus la rampă exemplele de bună
practică și rezultatele programului,
precum și noile oportunități de
colaborare între statele donatoare și
țările beneficiare.
Cu această ocazie, proiectul ANBPR
Agora Culturală @ Biblioteca Ta a fost
prezentat ca exemplu relevant de
proiect transversal cu implicare în
domeniile educație-cultură-tehnologie.
Directorul Executiv al ANBPR, Ioana
Crihană, a susținut prezentarea cu titlul
Cultural diversity and educational
initiatives - interferences and added
value. Prezentarea a pus accentul pe

Ioana Crihană, susținând prezentarea publică ”Cultural diversity and educational initiatives interferences and added value” în plenul Conferinței finale SEE

caracterul integrativ al proiectului
Agora Culturală @ Biblioteca Ta, din
perspectiva interferențelor dintre
diferitele domenii ale cunoașterii, dar și
a abordării transdisciplinare a învățării,
folosind tehnica Digital Stoytelling.
„Oamenii și poveștile frumoase inspiră alți
oameni și generează, astfel, alte și alte

Andrei Popescu (stânga), moderatorul evenimentului, alături de reprezentanții
implementatorilor de proiecte SEE prezenți la Conferință
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povești. Învățarea prin practică este modul
cel mai autentic al învățării, iar bibliotecarii
au vocația de a dărui din cunoștințele
lor și altora, fiind capabili să inspire alți
formatori, profesori sau alte categorii de
facilitatori. Experiența Agora Culturală
ne-a demonstrat că nu există oameni
mediocri, există doar destine intelectuale
neîmplinite, povestitori care așteaptă să-și
cunoască și urmeze legenda personală. De
asemenea, împreună cu trainerii Agora
Culturală, am descoperit că învățarea de
unul singur este bună, dar învățarea prin
interacțiune cu alți oameni este sublimă și
revelatorie.” (Ioana Crihană)
La eveniment au participat oficialități
de rang înalt din România, Norvegia,
Islanda și Liechtenstein, reprezentanți
ai instituțiilor de învățământ superior
din Romania, Cehia, Estonia, Letonia,
Ungaria,
Slovenia
și
Slovacia,
școli și întreprinderi implicate în
proiecte Erasmus+, dar și membri ai
organizațiilor non-profit care s-au
implicat în programul actual și au
contribuit la deschiderea de noi căi de
colaborare pentru următoarea etapă,
așteptată să devină operațională în
anul 2018.

Ioana Crihană
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CicloBiblio 2017

Bibliotecarii își u(r)nesc bicicletele!
În perioada 28 august – 1 septembrie
2017, se va desfășura prima ediție a
Academiei de vară a bibliotecarilor
cicliști #CicloBiblio2017.
Evenimentul este inițiat și organizat de un grup
de bibliotecari din România, cu sprijinul asociațiilor
profesionale: ANBPR (Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România)
și ABR (Asociația Bibliotecarilor din România).
Timp de cinci zile, bibliotecari și prieteni ai
bibliotecilor vor pedala împreună, roată la roată,
de-a lungul rutei Brașov-Sibiu, pe un traseu de 350
km prin inima țării. Participanții vor vizita biblioteci,
biserici-fortărețe săsești și alte obiective turistice și
vor avea ocazia să împărtășească din experiența lor
personală și profesională.
„Prin acest proiect, ne dorim să subliniem importanța
bibliotecilor în comunitate, rolul esențial al lecturii în
dezvoltarea personală, dar urmărim și adoptarea unui
mod de viață sănătos, prin practicarea unui sport. Cei
care ni se vor alătura vor avea parte de discuții interesante
despre cărți și biblioteci și, sperăm noi, de multă veselie” a
declarat László Kiss, bibliotecar ciclist, care a pedalat

în anul 2015 de la Marea Neagră la Marea Nordului
pentru a promova bibliotecile școlare.
În această lume aflată în plină explozie
informațională mai este nevoie de biblioteci și de
bibliotecari? Participanții vor discuta pe biciclete
despre bibliotecarul de azi care trebuie să facă față
schimbărilor rapide pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor de informare, educație și recreere ale
publicului larg.
„Academia de vară a bibliotecarilor cicliști” este
un instrument de promovare prin care organizatorii
și participanții doresc să contribuie la consolidarea
imaginii pozitive a bibliotecii și a bibliotecarului din
România și să creeze premisele unor parteneriate
în vederea derulării de proiecte de impact, cu
vizibilitate națională.
Acest eveniment se adresează tuturor celor care
iubesc bibliotecile, cărțile și nu se sfiesc să pedaleze
350 de km.
La eveniment sunt invitați să participe
bibliotecari, iubitori ai cărții și ai ciclismului din
România și din întreaga lume. Pe durata turului,
participanții vor fi cazați la cămine școlare, costurile
de cazare și masă urmând să fie suportate individual,
integral de către participanți. Numărul de locuri este
limitat.
Vă invităm să ne urmăriți pe grupul de facebook:
https://www.facebook.com/groups/cicliobiblio2017/
Contact: ciclobiblio@gmail.com
(Sursa: text preluat de pe blog-ul Filialei ANBPR
Iași. Articolul original, postat de Bogdan Ghiurco este
disponibil la: https://anbpriasi.wordpress.com/2017/03/13/
bibliotecarii-isi-urnesc-bicicletele/)
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Oportunități pentru membri

Proiectul „Facem teatru de păpuși” în biblioteci un parteneriat între societatea civilă și biblioteci
publice mici din județul Brașov
Proiectul a fost inițiat și coordonat de asociația
Laborazon din Brașov, cofinanțat de Consiliul
Județean Brașov și susținut de Fundația
comunitară Ţara Făgărașului. Practic, au fost
realizate trei ateliere de creație manuală și teatrală
cu copiii în bibliotecile publice din comunele
Racoș, Moieciu și Mândra, județul Brașov, între
13-15 septembrie 2016.
Grație echipei de actori și scenografi ai teatrului
brașovean de copii și a bibliotecarelor, copiii
au deprins în doar câteva ore abilități manuale
de creație de păpuși din materiale reciclabile,
cunoștințe de multimedia, aptitudini de
comunicare, colaborare și atenție în grup.
Colaborarea dintre asociația brașoveană și
bibliotecarii din județ a fost rodnică, iar autoritățile
locale și alți actori culturali au sprijinit demersul.
Bibliotecara talentată din localitatea Racoș a
preluat ideea. Ea și-a planificat să organizeze un
spectacol de marionete în „Săptămâna națională a
bibliotecilor”, ediția 2017.
Putem afirma faptul că acest proiect a continuat
acțiunea de strângere a legăturilor dintre urban
și rural. În cele ce urmează prezentăm părerea
doamnei Anca Taflan, bibliotecară la Biblioteca
Publică din Comuna Mândra, Județul Brașov,
care ne vorbește despre acest atelier și despre
efectele care au fost urmărite.

Copiii din Mândra, lucrând la scenariu
(foto: Silvia Brassoi)

amuzante și în vacanța de vară ne facem surprize,
vin cei cu teatru și ne învață cum să facem păpuși
(marionete), ne jucăm pe calculatoare și ascultăm
muzică. Doamna e bună cu noi și ne lasă uneori
să ne jucăm printre rafturile de cărți. Noi mai
împrumutăm cărți. De asta vin la Bibliotecă”.
Am decis, împreună cu coordonatorul proiectului,
să desfășurăm activitatea la Muzeul de Pânze
și Povești din comună, asociație cu care am
mai colaborat și în trecut, deoarece acolo am
beneficiat de mai mult spațiu, iar copiii au avut la
îndemână piese din costumele populare specifice
satului nostru, din care s-au inspirat pentru

În 15 septembrie 2016, Asociația Laborazon a fost
prezentă împreună cu o echipă de actori profesioniști,
un scenograf și un artist multimedia pentru a
implementa atelierul de creație de păpuși și de a
trece prin etapele realizării unui spectacol de păpuși.
Încă de la început, copiii din comuna Mândra au
fost foarte încântați de posibilitatea desfășurării
unui Atelier de Teatru la Bibliotecă. Toată vara,
copiii au așteptat cu nerăbdare ziua în care
urma să se desfășoare atelierul. Întrebau mereu:
„Doamna, când o să vină cei de la Brașov, să ne
învețe să facem păpuși?”. Iată ce scrie Denisa,
în Caietul de impresii despre bibliotecă: „Mie
îmi place la bibliotecă, pentru că ne jucăm jocuri
14

Exerciții de concentrare și atenție în grup,
sub îndrumarea actorilor (foto: Silvia Brassoi)
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Finalizare piesă de teatru de păpuși (foto: Silvia Brassoi)

îmbrăcămintea păpușilor. A fost o zi specială
de toamnă, la începutul școlii, însorită, plină de
veselie, în care copiii au învățat prin joc cum să
creeze o marionetă, cum să conceapă un scenariu
și un text pentru scenă, cum să joace un rol, cum
să fie împreună, sincron, într-o piesă de teatru.
Și părinții au fost încântați, deoarece copiii le-au
povestit, cu entuziasm, ce s-a întâmplat la atelier.
După desfășurarea proiectului, părinții m-au
sunat să îmi mulțumească. Mi-au mărturisit sincer
că ar dori ca echipa să mai vină în Mândra, să
lucreze cu copiii. Una dintre mămici a spus chiar

că se gândește să o înscrie pe fiica ei la un club de
teatru în Făgăraș. Cadrele didactice au fost foarte
încântate și au susținut desfășurarea proiectului.
Consider că desfășurarea Atelierului de teatru a
fost benefică pentru Bibliotecă.
Prin toate activitățile desfășurate cu copiii, ne
dorim să îi atragem către cărți și Bibliotecă.
Această activitate inedită a fost utilă, deoarece,
sub îndrumarea atentă a echipei de profesioniști,
într-o atmosferă plăcută, relaxantă, au reușit să
acumuleze noi cunoștințe, care cu siguranță le vor
fi folositoare și în viitor.
A fost o onoare pentru comuna noastră faptul că
am fost parte a acestui proiect pilot și îmi doresc
din suflet ca aceste acțiuni să se desfășoare și în
alte comunități din mediul rural și nu numai.
Consider că este un proiect de succes, de care
ar trebui să beneficieze cât mai mulți copii. Pe
lângă faptul că învață care sunt pașii punerii în
scenă a unei piese de teatru, de la prelucrarea
textului până la confecționarea personajelor și
a costumelor, copiii își dezvoltă creativitatea,
abilitățile de comunicare și lucru în echipă.
În încheiere, doresc să mulțumesc echipei de
specialiști, autorităților locale, cadrelor didactice
și tuturor celor care ne-au sprijinit, pentru buna
desfășurare a evenimentului.
Un film pe YouTube poate fi vizionat la
următoarea legătură https://www.youtube.com/
watch?v=wmkzqYtTSCQ&feature=youtu.be.

Confecționând marionete, sub îndrumarea actorilor
și cu sprijinul bibliotecarei (foto: Silvia Brassoi)
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Anca Taflan
Biblioteca Publică din Comuna Mândra,
Județul Brașov
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Competențe digitale pentru locuri de muncă:
Eveniment circumscris Agendei Noilor Competențe
pentru Europa
Miercuri, 29 martie, a avut loc
la Ministerul Comunicațiilor
și Societății Informaționale,
Conferința „Competențe digitale pentru locuri de muncă”,
eveniment coordonat de
Asociația A.P.D.E.T.I.C.
La eveniment au participat
reprezentanți
ai
MCSI
și
Ministerului Educației Naționale,
precum și reprezentanți ai
organizațiilor partenere din cadrul
Coaliției Skills 4IT din domeniul
ICT, universitar și din mediul ONG,
precum și exponenți ai mass media.
Conferința, organizată de MCSI
și Coaliția Skills 4IT Romania, a
avut loc în contextul implementării
New Skills Agenda for Europe și a
obiectivelor Digital Skills and Jobs
Coalition, lansată de Comisia
Europeană, în 2016. ANBPR a fost
reprezentată la eveniment de Ioana
Crihană, în calitatea sa de Director
Executiv al Asociației.
În cadrul Conferinței a fost
prezentat conceptul actual de
sprijin al Comisiei Europene în
domeniul competențelor digitale,
centrat pe următoarele repere
principale:
asistarea
Statelor
Membre în dezvoltarea propriilor
strategii; dezvoltarea inițiativelor
existente în conformitate cu
provocările identificate în fiecare
țară; împărtășirea bunelor practici
prin oferirea de exemple de succes
și replicarea inițiativelor de succes
implementate în anumite state.
Comisia Europeana a identificat
următoarele categorii de competențe pentru ducerea la îndeplinire
a obiectivelor agendei, și anume:
16

Varujan Pambuccian, Deputat, Comisia de ITC, Jonathan Murray, Director Digital Europe, din
partea Secretariatului Digital Skills and Jobs Coalition, Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor
și Societății Informaționale, Daniel Bojte, Consilier în cadrul Ministerului Educației, și Valentin
Negoiță, Președinte A.P.D.E.T.I.C.

Competențe digitale pentru profesioniștii din sectorul IT; Competențe digitale în sistemul educațional;
Competențe digitale pentru forța de
muncă; Competențe digitale pentru
toți cetățenii.

a amintit, în discursul său, despre
importanța alfabetizării digitale și
de interesul Guvernului de a continua eforturile în domeniul dezvoltării competențelor digitale de nivel
avansat.

În prezidiul Conferinței s-au
aflat Ministrul Comunicațiilor și
Societății Informaționale Augustin
Jianu, Varujan Pambuccian, Deputat,
Comisia de ITC, și Daniel Bojte,
Consilier în cadrul Ministerului
Educației, care au adus în discuție
inițiativele și programele de formare
și dezvoltare a competențelor
digitale din Romania, în acord cu
nevoile identificate pe piața muncii.

„Miza noastră este să redactăm un
memorandum la nivel guvernamental,
care vizează implicarea a cel puțin trei
ministere – Ministerul Comunicațiilor
și
Societății
Informaționale,
Ministerul Educației Naționale
și Ministerul Muncii și Justiției
Sociale – pentru dezvoltarea coaliției
destinate competențelor digitale. Prin
această coaliție, urmărim implicarea
tuturor asociațiilor și companiilor care
au interes în dezvoltarea competențelor
digitale în România”.

Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale,

Reprezentanții companiilor de IT și ai organizațiilor implicate în
formarea resurselor umane cu competențe digitale au prezentat parte
din inițiativele și programele pe care le derulează în vederea stimulării
formării de specialiști IT pentru piața românească și nu numai.
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Campania 2%
Puteți sprijini activitățile ANBPR prin
direcționarea a 2% din impozitul pe venit

Direcționează 2%
către tine!

Similar anilor trecuți, în baza Codului Fiscal, contribuabilii au
la dispoziție mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul
pe venit datorat pentru anul 2016, către o entitate non-profit.
Conform Ministerului Finanțelor Publice, modalitatea de redirecționare prevede ca doritorii să completeze Formularul
230 (pentru veniturile provenind din salarii) sau 200 (pentru
cazul în care au și venituri din alte surse) și să le depună
la Administrația Financiară de care aparțin până la data de
25 mai 2017.

CUM PUTEȚI PROCEDA?
Indiferent de formularul de declarație pe care îl veți completa, treceți la rubrica Anul: 2016.
La rubrica I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI cu datele dvs, iar la secțiunea a III-a
(Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil), mergeți la subpunctul 2: Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, bifați în căsuță , apoi
completați după cum urmează:
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România

Cod de identificare fiscală
a entităţii nonprofit/unităţii de cult

7137332

Cont bancar (IBAN)

RO33CECEB50343RON0650133

(IMPORTANT: la sumă nu se completează, va completa Administrația financiară)
După aceea, semnați, datați și transmiteți formularul.
DECLARAȚIE privind veniturile realizate din România (Formularul 200) (venituri salariale)
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D200_OPANAF_3695_2016.pdf
CERERE privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii și asimilate salariilor (venituri din alte surse)
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D230_XML_2016_120117.pdf
Ulterior, trebuie să depuneți personal sau prin poștă formularul 200/230 (după caz) la Administrația
Finanțelor Publice din județele dumneavoastră.
Termen de depunere a Cererii 230/200: până la data de 25 mai 2017 (anul următor celui de realizare a
venitului).
Anul IX, Nr. 1(19), Martie 2017
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Mijloace moderne de atragere
a publicului în biblioteci
Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, cu
sprijinul Consiliului Județean Brăila, organizează,
în perioada 30-31 mai 2017, cea de-a șaptea ediție
a Simpozionului „Mijloace moderne de atragere a
publicului în biblioteci”.
Sunt invitați specialiști și persoane interesate de
serviciile destinate relațiilor cu publicul, care vor
prezenta experiențe de optimizare a serviciilor oferite
de către biblioteci, în urma identificării nevoilor
comunității pe care o deservesc.
Organizatorii își propun să abordeze următoarele
teme în cadrul simpozionului:
• Atragerea la bibliotecă a preșcolarilor și
elevilor;
• Publicul activ pe piața muncii versus
Utilizator inactiv al bibliotecii (atragerea la
lectură a persoanelor active profesional, dar
care nu frecventează biblioteca);
• Biblioteca și categoriile de public defavorizate;
• Ghid de bune practici în atragerea și fidelizarea
publicului. Exemple.

Clopoțelul redeșteptării interesului utilizatorilor noștri vine de la
Biblioteca Municipală B.P. Hașdeu Chișinău. În imagine: Liliana
Juc și Aliona Nosatîi, din Republica Moldova, și dr. Eduard Claudiu
Brăileanu, șef serviciu Relații cu Publicul, la Biblioteca Județeană
„Panait Istrati” Brăila, gazda evenimentului.

Organizatorii vor suporta cheltuielile legate de
cazarea și masa participanților selecționați. Etapele
selecției se desfășoară după următorul calendar:
preînregistrare (24.04), transmiterea lucrării
(05.05); comunicarea rezultatului selecției (10.05);
înregistrarea și confirmarea participării (09.05).

Dr. Liviu-Iulian Dediu – Redactor-șef:
liviu_dediu@anbpr.org.ro
Alexandra Stîngă – Secretar de redacție
alexandra_stinga@yahoo.com
Ruxandra Nazare – Redactor
ruxandramoasanazare@yahoo.com
Mihaela Voinicu – Redactor
mihaelavoinicu@gmail.com
Ioana Crihană – Redactor
ioanacrihana@yahoo.com
Margareta Tătăruș – Corector
margotatarus@gmail.com

Informații: Dr. Eduard Claudiu Brăileanu,
Șef Serviciul Relații Publice,
e-mail: claudiubraileanu@yahoo.fr,
telefon: 0752892404.

Publicaţie trimestrială editată de
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor
și Bibliotecilor Publice din România
Președinte: Sorina Stanca
___________

Colectivul de redacţie

Editor: ANBPR
Bd. Unirii nr. 22, Biblioteca Națională a României,
Corp F4, Mezanin, Camera M06, Sector 3,
București, 030833, România
Email: anbpr_ro@yahoo.com
Site-ul ANBPR:
http.//anbpr.org.ro
Abonare online pentru primirea sumarului dezvoltat al
Buletinului la adresa: http://anbpr.ro/
ISSN: 2067-4449

18

Anul IX, Nr. 1(19), Martie 2017

