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Nocturna Bibliotecilor 2019 – Universul Bibliotecilor - Cititori
pentru Viitor
București, 27 septembrie 2019 – Ediția 2019 a Nocturnei Bibliotecilor se va desfășura sub
egida Anului Cărții și va fi dedicată unei tematici culturale foarte generoase - Universul
Bibliotecilor - Cititori pentru Viitor. Centrată pe misiunea de bază a bibliotecii în domeniul
lecturii, cea de-a X-a ediție a Nocturnei Bibliotecilor va aduce în prim-plan responsabilitatea
acestor instituții culturale de a forma cititori de cursă lungă, care să-și desăvârșească pregătirea
personală și profesională prin formare non-formală de calitate, la biblioteca publică.
Organizată în mod tradițional în ultimul weekend din septembrie (27/28 sau 28/29 septembrie, la
alegerea co-organizatorilor locali), campania din acest an va găzdui programe și activități
culturale diverse, derivate din tema principală a ediției, potrivit recomandărilor și propunerilor de
agendă pe care le-au inițiat bibliotecile participante.
“Bibliotecarii, metodiștii, specialiștii în organizare de evenimente și coordonatorii activităților
din serviciile pentru public din biblioteci au propus o serie de activități creative și recreative
diversificate, în special inițiative de promovare a lecturii, lecturi publice, întâlniri cu scriitori,
dar și dezbateri, interviuri, dialoguri profesionale cu personalități din lumea cărților, dar și din
alte industrii creative. Spre exemplu, anul acesta, la Biblioteca Națională a României, publicul
va participa la sesiuni de lectură și dezbateri pe marginea textelor citite, spectacole
performative, într-o fuziune extrem de interesantă între dans contemporan, muzică și poezie, dar
și ateliere de creație, proiecții de film, expoziții de carte și de artă. Celelalte biblioteci
participante au conceput, la rândul lor, diferite interacțiuni cu utilizatorii, punând în valoare
propria creativitate și deschidere spre inovație”, a declarat Sorina Stanca, Președintele ANBPR.
Nocturna Bibliotecilor este o campanie culturală anuală, inițiată de Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu participarea bibliotecilor

membre, concepută ca o reacție anti-convențional. Acest format de eveniment dorește să ofere
publicului posibilitatea de a experimenta, într-un mod creativ și informal, noi moduri de a
interacționa cu spațiile și personalul de bibliotecă, într-o manieră inedită, pro-inovație și centrată
pe utilizator.

Despre ANBPR: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai
reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Raţiunea de a fi a acestei organizaţii
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profesie, preocupări şi atribuţii susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării
şi documentării.
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