Raport de activitate al ANBPR
pe anul 2020
OBIECTIVE
Principalul obiectiv al ANBPR pentru anul
2020 a constat în cultivarea parteneriatelor
pentru dezvoltarea și implementarea de
proiecte cu finanțare, pentru creșterea
sustenabilității organizației, intensificarea
activității de formare și cultivarea unei rețele
de colaborare dinamică pe termen lung cu
membrii individuali și instituționali ai
ANBPR.
Pe parcursul anului 2020, ANBPR a urmărit
implicarea structurilor proprii, dar și a
membrilor din filIalele regionale, în
intervenții culturale majore, cu impact
considerabil asupra sectorului cultural și
creativ, cu accent pe promovarea
tehnologiei, a inovației și a învățării pe tot
parcursul vieții, dar și cu o componentă
importantă de dezvoltare comunitară.
Ca vector al dezvoltării sustenabile a
Asociației, conducerea ANBPR a avut în
vedere diversificarea surselor de finanțare,
implicarea în consorții internaționale
reprezentative în zona de scriere și
implementare de proiecte, intensificarea
activității Centrului de Formare și
Dezvoltare Profesională al ANBPR și
creșterea vizibilității internaționale a
Asociației prin acțiuni comune sau

circumscrise inițiativelor derulate de
principalele
organizații
profesionale
federative internaționale (IFLA, EBLIDA,
Public Libraries 2030 etc.), cu scopul
creșterii rolului bibliotecilor în determinarea
politicilor culturale și educaționale la nivel
european.
Prioritățile ANBPR pe anul 2020 au vizat
implicarea Asociației, ca promotor sau
partener, în proiecte și programe relevante
pentru sistemul bibliotecar românesc și
european.
Ca agregator de idei și inițiative în interesul
bibliotecilor și bibliotecarilor la nivelul
sistemului public din România, ANBPR a
acționat ca principală verigă în aplicarea
unei strategii unitare de reprezentare a
membrilor săi, în acord cu nevoile și
așteptările acestora, dar și cu tendințele
internaționale în domeniu.
Departamentul
Operațional,
principala
interfață la nivel de execuție a Asociației, a
urmărit modelarea fluxurilor operaționale,
eficientizarea proceselor, standardizarea
procedurilor și instrumentelor de lucru în
scopul creșterii organice a capacităţii de
auto-finanţare a Asociației.

Departamentul Operațional s-a preocupat
constant de extinderea portofoliului de
proiecte la nivel național și internațional,
precum și de repoziționarea strategică a
ANBPR ca furnizor autorizat de cursuri de
formarea adulților, ca entitate de formare pe
tot parcursul vieții în formă acreditată şi
neacreditată, la cerere, dar și ca promotor al
incluziunii digitale în spațiul informațional
comun european.
PARTICIPĂRI
Seminarul “Cum creștem rolul bibliotecii
în
promovarea
lecturii.
Secretele
organizării cu succes a unei expoziții
tematice”
15 ianuarie 2021 - ANBPR a participat ca
partener la seminarul organizat de Asociația
Headsome Communication, Centrul de
Librării București și Atelierul de Grafică.
Evenimentul a avut loc de Ziua Culturii
Naționale (15 ianuarie 2020) și au participat
bibliotecari de la bibliotecile publice
(comunale, orășenești, municipale și
județene) din Argeș, Brașov, București,
Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Prahova
etc. Evenimentul, realizat cu sprijinul
Ministerului Culturii, a adus la rampă
modele de bună practică de organizare a
expozițiilor, reușite grafice şi aspecte
relevante privind abordarea de marketing și
de comunicare a evenimentelor și
expozițiilor. Evenimentul s-a bucurat de
prezența unor specialiști din domeniul
comunicării și al designului grafic, printre
care graficianul Ciprian Isac și managerul
cultural Oana Boca Stănescu, care au trecut
în revistă principiile care stau la baza
conceperii
unei
expoziții
tematice,
organizate în cadrul unei biblioteci.
Subiectele abordate s-au încadrat în familia
mai largă de tematici dedicate comunicării
cu publicul cititor, identificării de noi

metode de promovare a lecturii în activitatea
de zi cu zi a insituţiilor de cultură și
transformarea bibliotecilor în spații culturale
active, deschise tuturor categoriilor de
public.
17 ianuarie 2020 – Kick off meeting,
organizat la Bucureşti, aferent proiectului
PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea
educațională a adulților prin inovație,
tehnologie și antreprenoriat, finanțat în
cadrul programului Erasmus+, Acțiunea
Cheie 2, Parteneriate strategice. Proiectul
are durata de 36 de luni (01.11.201930.04.2022) și este implementat de
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor
Publice
din
România
(ANBPR), în calitate de lider de consorţiu,
împreună cu Global Libraries Bulgaria
Foundation
(GLBF) din Bulgaria și
Initiative for Heritage Conservation
(HERITAGE) din Grecia.
Expoziția colectivă de fotografii a ANBPR
2020
În 20 ianuarie 2020 s-a lansat apelul pentru
contribuții de fotografii în vederea expoziției
tematice Seniorii și bibliotecile, serviciile
bibliotecilor publice pentru persoanele
vârstnice, finalizată cu întârziere, pe fondul
dificultăților generate de pandemia COVID19, doar în versiune online. Expoziția
colectivă de fotografii a ANBPR 2020 a fost
lansată cu ocazia Nocturnei bibliotecilor
(25-27 septembrie 2020), purtând titlul
Biblioteca la puterea a treia – Seniorii și
bibliotecile, disponibilă pe site-ul dedicate https://expozitiaanbpr.wordpress.com/
și
galeria
foto
https://expozitiaanbpr.wordpress.com/2020/
09/23/galerie-foto-2020/. Expoziția a fost
coordonată de Biblioteca Județeană „George
Barițiu” Brașov (Ruxandra Nazare). La
expoziţie au contribuit bibliotecile județene
și publice din județul Argeș, Brăila,
Călărași, Cluj, Ialomița, Iași, Maramureș,

Sălaj, Tulcea, Vrancea (10 județe și 12
biblioteci participante).
29 ianuarie 2020 – directorul Executiv al
ANBPR, Ioana Crihană, a participat la
Palatul Cotroceni, la Conferința cu titlul
„România Educată – politici publice și
coordonarea surselor de finanțare”. Cu
această ocazie, s-au prezentat public patru
documente de politică publică produse în
cadrul
proiectului
Administrației
Prezidențiale, privind cariera didactică,
managementul școlar, echitatea și educația
timpurie. Proiectul „România Educată” a
fost
coordonat
de
Administrația
Prezidențială. Documentele programului au
fost realizate de către Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică.
Finanțarea a fost asigurată prin Programul
Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme
Structurale, proiectul fiind implementat în
cooperare cu Comisia Europeană.
“TEACH FOR FUTURE” – investiția în
educația de calitate cu participarea
experților din România, Grecia și
Bulgaria
Prin inițiativa Erasmus+ PREDĂ PENTRU
VIITOR – transformarea educațională a
adulților prin inovație, tehnologie și
antreprenoriat, ANBPR și partenerii săi din
Grecia și Bulgaria și-au unit eforturile
pentru a determina o schimbare favorabilă
asupra cadrului educațional și a profilului de
competențe al adulților din cele trei țări.
Demersul partenerilor este centrat în special
pe activități educaționale pe teme de
actualitate, și anume IT, Managementul
inovaţiei & Colaborarea în reţea și
Antreprenoriat & Leadership.
În ciuda contextului nefavorabil determinat
de criza COVID-19, echipa „TEACH FOR
FUTURE”
a
asigurat
continuitatea
operațională a proiectului, concentrându-se
în mod particular pe activitățile care nu au

implicat participarea față-în față, ci
consultarea la distanță și cu mijloace
tehnologice moderne. O primă acțiune în
acest sens a reprezentat-o constituirea a trei
Centre de excelenţă, câte unul în fiecare țară
parteneră, demarată în luna ianuarie 2020.
Prin consultări și negocieri cu partenerii
organizaționali
și
asociați,
ANBPR
România, Global Libraries Bulgaria
Foundation din Bulgaria și Initiative for
Heritage Conservation din Grecia, ca
membri ai consorțiului, au agreat crearea a
trei Centre de Excelență la București
(România), Sofia (Bulgaria) și Veria
(Grecia), fiind inițiate achizițiile de
echipamente 3D Printing pentru utilarea
centrelor. Totodată, începând din luna
martie 2020, partenerii au început
demersurile pentru constituirea unei rețele
transnaţionale și multisectoriale formată din
10 facilitatori cu competențe mixte, care vor
deveni, ulterior, multiplicatori de formare
pentru 210 adulți din țările partenere. Acești
formatori cu expertiză în domeniile IT,
Managementul inovaţiei & Colaborarea în
reţea și Antreprenoriat & Leadership vor
transfera know-how specializat către
comunități eterogene de cursanți adulți prin
intermediul unor sesiuni locale și a unor
Campusuri de mentorat găzduite în fiecare
dintre cele trei țări.
În luna februarie 2020, ANBPR România,
cu implicarea partenerilor din Grecia și
Bulgaria, a început realizarea unei
metodologii inovative de formare a
formatorilor TIC pentru adulți, ce va
reprezenta un instrument educațional
inovator, menit să standardizeze educația
digitală a adulților. Proiectată în așa fel încât
să
faciliteze
formatorilor
utilizarea
diverselor metode și tehnici de predare TIC,
această Metodologie abordează patru
tematici educaționale – modelare şi
imprimare 3D, editare de imagini, marketing
digital și instrumente de colaborare online –
având ca finalitate stimularea activităţii de

învățare și facilitarea asimilării și
consolidării acestor cunoștințe de către
cursanții adulți.

Creativă,
Progress.

La începutul lunii februarie 2020, partenerul
din Grecia, Initiative for Heritage
Conservation, asistat de partenerii din
Grecia și Bulgaria, a demarat dezvoltarea
unei curricule pentru formarea adulților în
domeniul Managementului inovației &
Colaborarea în rețea, urmărind înţelegerea
de către cursanții adulți a principiilor
managementului inovației şi a intersecțiilor
cu alte domenii ale managementului.

29 aprilie 2020 – ANBPR a lansat un apel
de participare adresat bibliotecilor membre
privind selecția a 4 facilitatori, formatori de
formatori cu competențe în domeniul IT,
Managementul inovației & Colaborare în
rețea şi/sau Antreprenoriat & Leadership, în
vederea implicării în implementarea
activităților proiectului PREDĂ PENTRU
VIITOR – transformarea educațională a
adulților prin inovație, tehnologie și
antreprenoriat,
finanțat
în
cadrul
programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2,
Parteneriate strategice. Selecţia celor 4
facilitatori din România, 3 facilitatori din
Bulgaria şi 3 facilitatori din Grecia a
constituit un punct de plecare în constituirea
unei rețele transnaţionale și multisectoriale
formată din 10 facilitatori cu competențe
mixte,
care
vor
deveni,
ulterior,
multiplicatori de formare pentru 210 adulți
din țările partenere.

Curs Pro Vobis privind Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă
9-12 martie 2020 – Membrii ANBPR au
luat parte la Cursul privind Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă a vizat familiarizarea
participanților cu conceptele teoretice din
domeniul obiectivelor globale și cu
elementele planificării unui eveniment de
succes. De asemenea, organizatorii au oferit
detalii despre principalii pași din procesul de
management al voluntarilor, pentru a face
mai ușoară misiunea activiștilor în domeniul
dezvoltării durabile.
Scrisoare deschisă a Coaliției pentru
Educație Digitală
În contextul școlii online, la 8 aprilie 2020 a
fost adresată Scrisoarea deschisă a Coaliției
pentru Educație Digitală, în care ANBPR
este membru fondator, către Ministerul
Educației și Cercetării, oferind sprijin pentru
dezvoltarea unei strategii coerente de
educație la distanță și combaterea efectelor
pandemiei COVID-19 în educație. Actul a
fost semnat de CoderDojo București,
Asociația e-Civis, RoboHub.ai, ANBPR,
Federația Fundațiilor Comunitare din
România,
EOS
România,
Asociația
TechSoup, Asociația pentru Educație STEM

ECDL

România,

Fundația

Premiile ANBPR 2020
Potrivit regulamentului propriu, apelul
pentru autopropuneri și nominalizări a fost
lansat în 17 martie 2020, dar a fost nevoie de
prelungirea termenului de depunere a
aplicațiilor până la data de 15 iunie 2020.
Consiliul de Conducere a evaluat dosarele
primite, care au fost anunțate public pe
website-ul ANBPR la 8 iulie 2020 (au
răspuns apelului 7 filiale ale Asociației), iar
câștigătorii au fost anunțați în data de 24
august 2020.
Acțiuni pentru combaterea pandemiei
Covid-19
Pandemia de COVID-19 a afectat activitatea
normală a Asociației. La 18 martie 2020,
Președintele ANBPR, Sorina Stanca, a
anunțat amânarea Conferinței BiblioPublica

de la Arad și a comunicat direcții generale
de acțiune a bibliotecarilor (comunicarea la
distanță, informarea online, furnizarea de
date, îndrumarea și navigarea în scop de
căutare informații, cărți electronice online,
baze de date, bibliotecă digitală). Din același
motiv, conferința de toamnă și Adunarea
generală de alegeri a conducerii ANBPR au
fost amânate, Biroul executiv discutând
variante de desfășurare a alegerilor și cerând
consultanță, însă fără rezultate concrete și
fără a reuși să adopte o decizie. S-a realizat
doar o primă situație a plății cotizațiilor de
către filiale în perioada 2016-2019.

concepută ca un spațiu virtual și informal de
învățare aplicată, schimb de idei și
experiențe în cadrul rețelei create din tinerii
profesioniști ai bibliotecilor. Soluția online
s-a dovedit a fi de succes și un răspuns
creativ de perspectivă, care reduce costurile
și îmbogățește oferta de formare a
Asociației, evitând riscurile participării
directe în contextul pandemiei. Astfel s-a
reușit reluarea evenimentului tradițional al
ANBPR, Școala de Vară a Tinerilor
Bibliotecari, după 4 ani de întrerupere. La
ediția online 2020 au participat 32 de
bibliotecari.

Nocturna bibliotecilor 2020

Olimpiada de Benzi Desenate (Ediția I)

Nocturna bibliotecilor este un eveniment
național de activare nocturnă a bibliotecilor.
Ediția 2020 s-a desfășurat în intervalul 2527 septembrie 2020 sub sloganul Rezistăm
infodemiei și s-a bucurat de participarea
bibliotecilor din România și Republica
Moldova.

Olimpiada de Benzi Desenate, Ediția I, este
un concurs național de bandă desenată, de
promovare a spiritului olimpic și de
conștientizare a valorilor culturale naționale,
europene și internaționale, adresat elevilor
din învățământul primar, gimnazial și liceal.
Proiectul se desfășoară sub egida
Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Ideea campaniei aparține creatorului de
bandă desenată Mihai Ionuț Grăjdeanu.
ANBPR și bibliotecile publice membre s-au
alăturat ca parteneri prin facilitarea
Bibliotecii
Județene
Brașov
(grație
implicării Melaniei Luana Butnariu).
Evenimentul s-a dovedit a fi de mare succes,
copiii au participat și s-au implicat în număr
mare, în timp ce bibliotecile s-au imllicat
activ în gestionarea înscrierilor și în
diseminarea campaniei.

Maratonul de povești – 70 de povești
pentru 70 de zile ale copilului
Cu prilejul aniversării a 70 de ani de când 1
iunie – Ziua copilului a fost adoptată ca
sărbătoare în România, Melania Luana
Butnariu de la Biblioteca Județeană Brașov a
inițiat un Maraton de lectură la care au
participat 70 de bibliotecari din 24 județe
din România și Republica Moldova.
Evenimentul a avut loc cu susținerea
ANBPR, a Bibliotecii Naționale a României,
precum și a editurilor Cartea Copiilor și
Signatura și a avut loc pe contul de
Facebook al evenimentului.
Școala de Vară a Noilor Bibliotecari
(ediție online)
A avut loc în perioada 3-7 august 2020, s-a
desfășurat pe parcursul a 5 zile, prin
intermediul aplicației Zoom, și a fost

În ciuda contextului nefavorabil determinat
de criza COVID-19, echipa „TEACH FOR
FUTURE”
a
asigurat
continuitatea
operațională a proiectului, concentrându-se
în mod particular pe activitățile care nu au
implicat participarea față-în față, ci
consultarea la distanță și cu mijloace
tehnologice moderne. Partenerii din cadrul
proiectului Teach for Future au finalizat trei
produse intelectuale, prevăzute de proiect.

ANBPR
România,
cu
implicarea
partenerilor din Grecia și Bulgaria, a
realizat in perioada februarie – mai 2020 o
metodologie inovativă de formare a
formatorilor TIC pentru adulți, ce reprezintă
un instrument educațional inovator, menit să
standardizeze educația digitală a adulților.
Proiectată în așa fel încât să faciliteze
formatorilor utilizarea diverselor metode și
tehnici de predare TIC, această Metodologie
abordează patru tematici educaționale –
modelare şi imprimare 3D, editare de
imagini, marketing digital și instrumente de
colaborare online menită să stimuleze
activitatea de învățare și facilitarea asimilării
și consolidării acestor cunoștințe de către
cursanții adulți.
În perioada martie – iunie 2020, partenerul
din Grecia, Initiative for Heritage
Conservation, asistat de partenerii din
Grecia și Bulgaria, au dezvoltat o curriculă
pentru formarea adulților în domeniul
Managementului inovației & Colaborării în
rețea, urmărind înţelegerea de către cursanții
adulți a principiilor managementului
inovației şi a intersecțiilor cu alte domenii
ale managementului.
În perioada aprilie – august 2020, Global
Libraries Bulgarian Foundation din Bulgaria
a coordonat realizarea Curriculei predării
Antreprenoriatului & Leadershipului în
formarea adulților. Această curriculă conține
principalele
procese
și
instrumente
educaționale care stimulează spiritul
antreprenorial,
înțelegerea
proceselor
economice specifice mediului de afaceri, a
proceselor de analiză, de planificare, de
organizare, de decizie, de execuție și control
specifice
de
obicei
proiectelor
antreprenoriale, în contextul activităților
operatorilor
non-business
din
țările
participante.

15 iulie 2020 - Webinarul cu titlul "ICT in
public libraries: changing the life of local
communities”, susținut
de
Directorul
Executiv al ANBPR Ioana Crihană, care a
reflectat
experiența
implementării
programului Biblionet, ca sursă de inspirație
în domeniul inițiativelor de dezvoltare
comunitară prin intermediul bibliotecilor
publice. Înregistrarea webinar-ului este
disponibilă pe MEDICI Digital Inclusion
Community la
calea:
https://digitalinclusion.eu/events/

30 iulie 2020 – ANBPR s-a alăturat ca
partener al campaniei Olimpiada de Benzi
Desenate – Ediția I. Proiectul s-a desfășurat
sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv
Român. Ideea și titlul proiectului au
reprezentat un demers original, aparținând
autorului de benzi desenate Mihai Ionuț
Grăjdeanu.
7 august 2020 – Directorul executiv al
ANBPR, Ioana Crihană, a acordat un
interviu realizatoarei Mădălina Corina
Diaconu de la Radio România privind
Olimpiada de Benzi Desenate şi diseminarea
rezultatelor proiectului Teach for Future.
12 august 2020 – Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), în parteneriat cu
Asociația
ActiveWatch,
a
organizat
webinarul „Împreună pentru comunități
digitale dezvoltate – experiența bibliotecilor
publice
în
proiectul
COLIBLITE”,
cuprinzând prezentări interactive simultane
despre următoarele teme: hărțuirea online
(cyberbullying), conținutul responsabil de
informații (fake news), jocurile online ca
instrument de educație și gestionarea
timpului petrecut în fața micului ecran.
24 august 2020 – ANBPR şi-a desemnat
câștigătorii Premiilor pentru activitatea pe
anul 2019. Răsplătirea profesionalismului
prin acordarea acestor premii se înscrie an

de an în acțiunile de susținere și promovare
a profesiei și instituției bibliotecare de către
ANBPR.
10 – 11 septembrie 2020 – ANBPR a
organizat cursul online gratuit PYTHONinițierea tinerilor vulnerabili în utilizarea
limbajului de programare al viitorului pentru
100 de tineri vulnerabili, curs gratuit cu
durata de 12 ore. Evenimentul a fost finanțat
prin inițiativa Meet and Code, susținută la
nivel european de compania de software
SAP. În România, inițiativa a fost
coordonată, pentru cel de-al 4-lea an
consecutiv, de Asociația Techsoup care
susține evenimente online de tehnologie și
programare aliniate cu misiunea Europe
Code Week.
22 septembrie 2020 – Luare de poziţie
exprimată în scrisoarea deschisă adresată
Ministerului Educației și Cercetării ca
urmare a vehiculării în spațiul public a unor
informații cu privire la posibilitatea, total
inadecvată și contraproductivă, a închiderii
bibliotecilor școlare, Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România
(ANBPR)
și-a
exprimat
solidaritatea cu colegii din bibliotecile
școlare în acțiunea lor de menținere a
activității și funcționării bibliotecilor
școlare, chiar și, sau mai ales, în condițiile
pandemiei COVID-19.
25-27 septembrie 2020 – ANBPR a iniţiat
cea de-a XI-a ediție a Nocturnei
Bibliotecilor, pe tema Rezistăm infodemiei.
În contextul actualei pandemii, bibliotecile
din București și din țară, şi-au întâmpinat
utilizatorii cu o gamă diversă de programe și
activități subînscrise temei acestei ediții.
Pandemia COVID-19 a divizat societatea
între numeroase subiecte de interes general,
legate de sănătate, dar și de gestionarea
informațiilor pe tema crizei sanitare. Mai
mult ca niciodată, Internetul a devenit o

adevărată fabrică de știri false și de
campanii de dezinformare.
Scrisoare deschisă
bibliotecilor școlare

pentru

sprijinirea

În condițiile agravării condițiilor pentru
bibliotecile școlare, la 21 septembrie 2020
ANBPR
s-a
solidarizat
cu
cauza
bibliotecilor școlare în Scrisoarea deschisă
pentru sprijinirea bibliotecilor școlare
adresată Ministerului Educației și Cercetării.
28 septembrie 2020 – ANBPR și Biblioteca
Județeană „George Barițiu” Brașov au
finalizat pregătirea expoziţiei anuale de
fotografii cu tema Biblioteca la puterea a
treia – Seniorii şi bibliotecile. Având în
vedere condițiile restrictive impuse de
pandemia COVID-19, ediția 2020 a fost
organizată în versiune online.
13-14 octombrie 2020 – Participarea
ANBPR la evenimentul Generation Code –
Born at Your Library 2020 şi diseminarea
proiectului Teach for Future. Cu această
ocazie a fost prezentat, de asemenea,
publicului larg interviul realizat de Iona
Crihană cu europarlamentarul român Victor
Negrescu, Vicepreședinte Comisia pentru
Cultură și Educație din Parlamentul
European: https://generationcode.eu/gallery/
22 – 25 octombrie 2020 – ANBPR a
participat la evenimentul Occupy Library. În
cadrul prezentării, susţinută de Ioana
Crihană, Director Executiv al ANBPR, a
fost relevat faptul ca noutatea absolută a
proiectului Teach for Future, coordonat de
ANBPR o reprezintă constituirea a trei
centre de excelență în cele trei țări implicate
în proiect. În România s-a constituit deja
Centrul de Excelență în competențe digitale
care este găzduit în Bibliotecă Națională a
României, Partener Asociat în cadrul
proiectului.

27 octombrie 2020 – Participarea ANBPR
la evenimentul Occupy Library, SharingCafe, sesiune coordonată de Biblioteca
Naţională a României. Cu această ocazie, a
avut loc diseminarea proiectuluiANBPR
Teach for Future, via Zoom, ănregistrarea
fiind
disponibilă
la
calea:
https://occupylibrary.net/recording-ofsharing-cafe-welcome-to-romania/
Noiembrie 2020 – Participarea Directorului
Executiv al ANBPR, Ioana Crihană, la
consultarile Grupului de Lucru pe educație
digitală pe întreg parcursul vieții, grup
condus de Cristian Ducu, Secretar de Stat în
Ministerul Educației Naționale.

îmbunătățirea
educației
deschise
și
inovatoare cu privire la Key Enabling
Technologies (KETs) în țările partenere și în
regiune.
16 decembrie 2020 – Ioana Crihană,
Directorul Executiv al ANBPR, a realizat și
distribuit un testimonial video ref. Rolul
Coaliţiei România Sustenabilă, în care
ANBPR este membru.
17 decembrie 2020 – Organizarea, în
format virtual, a celei de-a doua întalniri
transnaţionale de proiect Teach for Future,
în coordonarea HERITAGE, Grecia.
DEZVOLTARE PROIECTE

6 noiembrie 2020 – a avut loc Kick-Off
Meeting-ul proiectului Network of IcT Robo
Clubs (NITRO Clubs EU). Acest proiect
este o inițiativă Erasmus+ în domeniul
Vocational Education and Training (VET),
prin care parteneri din Bulgaria, România și
Slovacia
(universități,
institute
de
tehnologie, unități educaționale și ONG-uri)
vor crea o rețea de TIC de robotică și vor
furniza infrastructura, cunoștințele și
instrumentele pentru dezvoltarea durabilă și
extinderea ulterioară a acestei rețele dincolo
de durata de viață a proiectului. Consorțiul
de parteneri este format din Institute of
Information
and
Communication
Technologies, Bulgaria, în calitate de lider,
și
Professional
High
School
of
Electrotechnics
and
electronics
"M.V.Lomonosov", Bulgaria, Profesionalna
Gimnazia Po Elektrotehnika I Avtomatika,
Bulgaria, Universitatea Politehnica din
București, România, Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), România, Technicka
Univerzita V Kosiciach, Slovacia, și Stredna
Priemyselna
Skola
Elektrotechnicka,
Slovacia, în calitate de parteneri. Proiectul
NITRO Clubs EU se va desfășura în
perioada
15.10.2020
–
14.08.2023.
Obiectivul principal al proiectului vizează

Ianuarie-Februarie 2020 – ANBPR s-a
implicat ca partener în dezvoltarea aplicației
de proiect cu titlul Good practices in the
implementation of the ECVET principles in
the training process of librarians, Erasmus+,
KA1,
VET.
Aplicant:
Innovative
Community Centres Association, Bulgaria.
Proiectul vizează obținerea unei experiențe
intergrate
de
învățare
privind:
implementarea principiilor ECVET în
procesul
de
formare;
dezvoltarea
curriculum-ului; definirea, scrierea și
aplicarea rezultatelor învățării; tehnici de
predare; asigurarea calității; schimb de
experiență profesională cu structurile de
conducere și trainerii Centrului de Formare
Profesională al Asociației Naționale a
Bibliotecarilor Publici și Bibliotecilor din
România, în colaborare cu Community
Centres Association, Bulgaria.
11 februarie 2020 - Tehnici de predare și
învățare incluzivă pentru bibliotecari și
voluntari adulți (LEAD), finanţare Erasmus,
KA1, Mobilități pentru adulți și voluntari.
Proiectul are ca obiectiv extinderea și
diversificarea ofertei de oportunități de
educație pentru angajații și voluntarii

ANBPR în domeniul educației adulților cu
competente reduse, astfel încât aceștia sa
devină facilitatori de cunoaștere avizați în
domeniul citirii/scrierii/înțelegerii, prin
mijloace de învățare non-formală, în vederea
creării de programe și inițiative calitative, de
inspirație europeana, de alfabetizare a
adulților, folosind infrastructura bibliotecilor
publice și competențele pedagogice și
transversale ale personalului și voluntarilor.
Printre obiectivele specifice se regăsesc:
crearea unui grup eterogen de 30 angajați și
voluntari instruiți, un corpus de experți, care
va acționa ca un „think tank”; familiarizarea
cu noile tehnologii și bunele practici
europene în domeniul educației outdoor,
familiarizarea cu utilizarea jocului în
formarea
adulților,
îmbunătățirea
competențelor bibliotecarilor și voluntarilor
de a utiliza noi tehnici si strategii de
potențare a rezultatelor învățării adulților,
prin experimente practice, gândire critică și
creativă și folosirea TIC, echiparea
formatorilor cu tehnici de montaj filme,
povesti digitale, inspirate din diferite arte, ca
muzica, arta, graffiti, teatru, olărit,
mitologie, mass-media și scriere creativă,
folosirea
inteligenței
emoționale
în
rezolvarea conflictelor și în gestionarea
grupurilor; sprijinirea educației continue a
adulților cu competențe reduse prin
intermediul unor programe inspirate de
practica europeană în domeniu. Proiectul nu
a fost acceptat la finaţare.
12 martie 2020 - ANBPR a propus
Ambasadei SUA la București organizarea
unui atelier de o zi pentru coordonatorii
American Corners în data de 12 martie
2020 la Ambasada SUA. Proiectul își
propune reunirea celor 14 coordonatori ai
American Corner de la: Centrul de Formare
a Profesorilor „Grigore Tabacaru” Bacău,
Biblioteca Județeană Baia-Mare, Biblioteca
Națională a României, Biblioteca Județeană
Octavian Goga Cluj-Napoca, Universitatea

„Ovidius” din Constanța, Biblioteca
Județeană Alexandru si Aristia Aman din
Craiova, Biblioteca Județeană Gh. Asochi
din Iași, Biblioteca Județeană din Timișoara
și Biblioteca Județeană din Târgu-Mureș.
ANBPR s-a angajat să creeze un cadru de
întâlnire favorabil colaborării și schimbului
de idei, în care coordonatorii American
Corners din toată țara să aibă posibilitatea de
a interacționa creativ, de a se angaja în
dialogul profesional cu colegii lor și de a
genera noi idei și proiecte în parteneriat,
potrivit la valorile americane și la cele mai
bune modele de colaborare.
27 martie 2020 – ANBPR a depus, în
calitate de Aplicant, proiectul SkillsBOX
@LIBRARY, în cadrul competiţiei We Care
Together finanţată de BRD Societe
Generale.
Proiectul prevede derularea de activităţi
educaţionale cu caracter non-formal în
domeniile modelare & imprimare 3D,
programare și educație financiară pentru 240
de tineri cu vârste cuprinse între 14-35 ani,
proveniți din medii dezavantajate. Cei 240
de tineri vor dobândi fiecare un set de 2
competențe moderne: 120 dintre ei vor
participa la sesiuni de instruire în domeniul
Modelării & Imprimării 3D și la sesiuni de
Educație financiară (Cluj, Brăila și Neamț),
în timp ce ceilalți 120 vor participa la
sesiuni de instruire în domeniul Programării
și la sesiuni de Educație financiară (Argeș,
Satu Mare și Bacău). Pe durata
implementării
proiectului,
tinerii
defavorizați vor fi echipați cu competențe
foarte actuale de bazele programării, noțiuni
fundamentale de modelare și imprimare 3D,
precum și cu abilități de gestionare a
resurselor financiare pentru o tranziție cât
mai facilă către piaţa forţei de muncă.
Proiectul are, de asemenea, o puternică
componentă de promovare a egalităţii de
şanse, a importanţei dezvoltării de
competenţe adaptate la cerinţele de pe piaţa
forţei de muncă, în rândul celor 240

beneficiari finali din 6 județe. Proiectul nu a
fost acceptat la finanţare.
30 martie 2020 - ANBPR a aplicat pentru
finanţare la competiţia AFCN - Educație
prin cultură, cu proiectul ALTERNATIV Mentorat creativ pentru operatorii culturali.
ANBPR își propune să creeze un model de
intervenție
culturală
în
domeniul
mentoratului creativ pentru promotori
culturali, selectați din principalele tipologii
de entități culturale: muzee, biblioteci,
teatre, școli, institute culturale, case de
cultură, ONG-uri active în domeniul
educaţiei culturale etc.) din municipiul
București și județele: Botoșani, Brașov,
Dâmbovița, Dolj, Galați, Prahova, Suceava,
Vâlcea și Vrancea. Proiectul nu a fost
acceptat la finanţare.
16 aprilie 2020 – ANBPR a depus proiectul
TELESCOPE – Tech Learning for Smart &
Connected
Communities,
în
cadrul
competiţiei Lumea prin sunet și culoare,
finanțat de Fundația Orange. Scopul
principal al proiectului vizează schimbarea
atitudinii locuitorilor județelor București,
Ilfov, Dâmbovița, Buzău (Buzău și Râmnicu
Sărat), Caraș-Severin și Cluj prin activități
menite să lupte împotriva stereotipurilor,
prejudecăților, precum și practicilor de
excluziune și marginalizare a copiilor,
tinerilor și familiilor cu deficiențe de auz și
vedere. Proiectul promovează activități de
dezvoltare a percepției pozitive, capabile să
genereze acceptare și atitudine tolerantă față
de aceste categorii de public. Propunerea de
finanțare prevede un set de instrumente și
tehnici moderne bazate pe tehnologie prin
care persoanele cu deficiențe de auz și
vedere vor deveni creatori de povești
digitale originale despre ceea ce le
motivează și le face speciale. În ceea ce
privește inovația, acest proiect aduce o
abordare proaspătă și modernă a incluziunii
persoanelor cu deficiențe prin intermediul
artelor (povești digitale, jocuri bazate pe

sunet și culoare), implicând direct
beneficiarii. Această abordare holistică și
integrativă are puterea de a realiza cu
adevărat incluziunea educațională, precum și
socială și profesională a beneficiarilor.
Scopul principal al proiectului constă în
recuperarea socială și îmbunătățirea situației
profesionale a deficienților de vedere și auz
în județele București, Ilfov, Dâmbovița,
Buzău (Buzău și Râmnicu Sărat), CarașSeverin și Cluj, prin accesul la informații
relevante privind orientarea în carieră,
folosind infrastructura bibliotecilor publice
din România, un joc original interactiv și un
Call
Center,
bazat
pe
implicarea
bibliotecarilor-formatori și a profesorilor din
școlile speciale. Proiectul este gândit să
contribuie la schimbarea mentalității
locuitorilor din județele București, Ilfov,
Dâmbovița, Buzău (Buzău și Râmnicu
Sărat), Caraș-Severin și Cluj, pentru a
elimina stereotipurile, prejudecățile și
practicile de excludere a copiilor, tinerilor
cu deficiențe de vedere și auz și a familiilor
lor, în special prin promovarea activităților
interdisciplinare care dezvoltă o percepție
pozitivă, capabilă să genereze atitudini de
acceptare și toleranță față de aceștia.
Proiectul nu a fost acceptat la finanţare.
23 aprilie 2020 – ANBPR a depus, în
calitate de lider de consorțiu, aplicația
PLURALITATE - Ecosisteme de învățare
transformatoare
pentru
stimularea
competențelor media și antreprenoriale ale
adulților, în cadrul competiției Erasmus+,
KA2, Educația Adultilor. Acest proiect
strategic, cu o durată de 34 de luni, vizează
dezvoltarea de instrumente de educație
media și antreprenoriat pentru 16 facilitatori,
320 de adulți implicați în sesiunile de
instruire locale și 24 de adulți participanți la
Campusurile de mentorat tematice, utilizând
o serie de acțiuni integrate inovatoare:
crearea și implementarea de metode de
educare în domeniul media online pentru
adulții din cele 5 țări participante, cu scopul

de a îmbunătăți abilitățile participanților
privind
înțelegerea,
interpretarea
și
producerea de conținut media; elaborarea de
curricule, metodologii și alte materiale
suport pentru cursanții adulți din cele 5 țări;
îmbunătățirea instruirii non-formale a
formatorilor pentru adulți recrutați din cele 5
țări participante la proiect (de exemplu, prin
folosirea tehnologiei Digital Storytelling);
crearea unei platforme web multistratificate
de învățare pentru accesibilizarea unui
volum reprezentativ de resurse educaționale
în domeniul proiectului pentru a fi utilizate
de beneficiarii adulți din cele 5 țări.
Proiectul nu a fost acceptat la finanţare.
23 aprilie 2020 - a avut loc depunerea
proiectului Network of IcT Robo Clubs –
NITRO Clubs EU, Erasmus+, KA2, VET.
Liderul proiectului este Institutul de
Informare și Tehnologia Comunicațiilor din
Sofia, iar partenerii proiectului sunt:
Secondary School of Natural Science and
Maths
"Hristo
Smirnenski"
Pernik,
Universitatea POLITEHNICA București,
ANBPR, TECHNICAL UNIVERSITY OF
KOSICE, SPS Elektrotechnicka, Kosice,
Stredna
Priemyselna
Skola
Elektrotechnicka,
Slovacia.
Partener
Asociat: Academia Română. Proiectul
propune crearea unei rețele de cluburi TIC
de robotică și furnizarea de infrastructură,
cunoștințe și instrumente pentru dezvoltarea
durabilă și extinderea ulterioară a acestei
rețele dincolo de limitele proiectului.
Obiectivul principal este acela de a contribui
la îmbunătățirea educației deschise și
inovatoare privind rețeaua de cluburi TIC de
robotică din țările partenere și din regiune.
În plus, își propune să încurajeze
incluziunea socială și să ofere oportunități
de învățare studenților VET din școlile cu
disponibilitate insuficientă a echipamentelor,
oferind astfel acces egal la conținutul
educațional pentru toți elevii.

Proiectul NITRO Clubs prevede crearea
următoarelor rezultate intelectuale: o
platformă de edutainment NITRO - un set de
instrumente software pentru programarea și
controlul de la distanță al roboților
educaționali. Având ca bază robotul
educațional orientat spre costuri, echipat cu
microcontroler compatibil Arduino și diferiți
senzori, va fi livrată o platformă software
pentru efectuarea diferitelor sarcini de
edutainment (educare prin divertisment); un
Laborator Virtual de Robotică, ce va oferi
studenților (după terminarea sarcinilor legate
de construirea și programarea robotului
mobil educațional) posibilitatea de a obține
o înțelegere de nivel superior și o experiență
practică în domenii mai avansate pe subiecte
de robotică, fără a fi nevoie de echipamente
scumpe (robot mobil avansat, scanere laser
și camere RGB-D și așa mai departe); o
serie de cursuri IT Robo Clubs - scopul
cursurilor este de a introduce studenții și
profesorii acestora în elementele de bază ale
roboticii,
mecanicii
și
cinematicii,
controlerelor, hardware-ului, senzorilor și
actuatorilor, dezvoltarea software-ului și
programarea robotului; un set de
instrumente pentru profesori constând în
instrucțiuni video și ghiduri privind
conținutul edutainment, exerciții practice,
îndrumări pedagogice și o bază de date cu
întrebări frecvente pentru a instrui și a
sprijini profesorii; o platformă IT Robo
Games pentru gestionarea competițiilor
gamificate ale beneficiarilor VET din
diferite țări.
Scopul Laboratorului Virtual Robo este de a
oferi studenților (după terminarea sarcinilor
legate de construirea și programarea
robotului mobil educațional) posibilitatea de
a obține o înțelegere de nivel superior și o
experiență practică în domenii mai avansate
subiecte de robotică, fără a fi nevoie de
echipamente scumpe (robot mobil avansat,
scanere laser și camere RGB-D și așa mai
departe).

07-13 iunie 2020 – Cultware și ANBPR au
depus proiectul cu titlul Vibrant Voices în
cadrul competiţiei finanţate de Cultural
European Fund. Proiectul se concentrează
asupra categoriei cele mai afectate de
pandemii, persoanelor în vârstă, prin
colectarea poveștilor lor de solidaritate din
criza trecută și poveștile despre viața din
timpul pandemiei. Senariul de proiect
prevede ca povestirile, sub forma
interviurilor telefonice, să fie publicate pe o
platformă online și partajate sub formă de
podcast-uri. Comunitatea va fi încurajată să
ajute la selectarea interviurilor. Astfel, prin
vocea generațiilor mai în vârstă, care au
oferit grijă și care acum primesc îngrijirea și
atenția noastră, valoarea solidarității este
predată generațiilor tinere.
Potrivit aplicației de finanțare, echipa de
proiect va colecta și împărtăși pe o
platformă publică povești de solidaritate din
partea populației de peste 65 de ani din
România. Partenerii de consorțiu au
prevăzut colaborarea cu bibliotecile publice
pentru selectarea subiectelor, precum și
pentru crearea arhivei și îmbogățirea
acesteia cu documente vizuale din colecția
bibliotecii sau oferite de intervievați.
Septembrie 2020 – A fost acceptat la
finanțare proiectul Vocea noastră contează!
În cadrul competiției Active Citizens Fund,
Apel 5, având ca aplicant APDD, iar ca
parteneri:
ANBPR,
Starlight
Petra,
Norsensus Mediaforum. Proiectul abordează
situația copiilor și tinerilor cu deficiențe de
auz și văz, categorie cu grad ridicat de
discriminare. Problema identificată se referă
la capacitatea scăzută a copiilor și tinerilor
cu dizabilități de vedere și auz de a-și
cunoaște și revendica drepturile și dezvolta
acțiuni menite să combată prejudecățile,
stereotipurile și practicile de excludere din
comunitate. Convenția privind drepturile
persoanelor cu dizabilități ”recunoaște
explicit dizabilitatea ca pe o problemă a

drepturilor omului și menționează barierele
de atitudine și de mediu care împiedică
participarea lor deplină și efectivă în
societate”. Proiectul se implementează în
București, Buzău și Râmnicu Sărat, include
940 de copii și tineri cu dizabilități de
vedere și auz din 7 unități școlare. Prin
activitățile de formare în domeniul
drepturilor omului, de conștientizare și
advocacy propuse prin proiect, grupul tintă
va avea posibilitatea să își facă auzită vocea
și să ceară autorităților măsuri necesare
pentru deplina lor integrare socială.
Documentul Position Paper va fi transmis
Comitetului Drepturilor Copilului de la
Geneva și membrilor senatului din Comisia
Drepturilor Omului. 15 ONG-uri invitate la
evenimentul stradal vor lărgi sfera de
informare a cetățenilor despre persoanele
vulnerabile. Beneficiarii vor crea 50 de
povești digitale. Solicitantul are expertiză în
domeniul drepturilor omului, a implementat
proiecte destinate grupurilor vulnerabile cu
accent pe incluziune socială și elaborare de
strategii. Partenerul norvegian va oferi
expertiză în managementul voluntarilor.
ANBPR are expertiză în proiecte adresate
grupurilor vulnerabile între care e-Skills for
e-Inclusion și programul Biblionet, prin care
bibliotecile publice au fost dotate cu minilaboratoare de incluziune digitală care vor fi
utilizate pentru povești digitale. Starlight
Petra va oferi expertiza prin împărtășirea
propriilor experiențe și cunoașterea din
interior a grupului-tintă.
10 – 11 septembrie 2020 – ANBPR a
obţinut o finanţare Meet and Code şi a
organizat Cursul online gratuit PYTHON inițierea tinerilor vulnerabili în utilizarea
limbajului de programare al viitorului.
Această intervenţie s-a înscris în seria
activităţilor non-formale de stimulare a
educației digitale a tinerilor, în special a
celor din mediul rural sau aparţinând
grupurilor vulnerabile. Cursul a avut durata

de doua zile şi a avut ca obiectiv principal
explicarea conceptelor de bază ale
programării în PYTHON, de la asimilarea
principiilor de bază de scriere și executare a
programelor în PYTHON, trecând prin
noţiuni introductive privind elementele de
programare standard şi până la elemente de
bază privind funcționarea jocurilor pe
calculator.
30 septembrie 2020 - ANBPR a depus, în
calitate de lider de consorțiu, aplicația cu
titlul REVIVAL - Reinforce European
Communities
to
Value
Veridical
Information for All, în cadrul competiției
Europa pentru Cetățeni. Proiectul propune
stimularea implicării cetățenilor în ce
privește interpretarea și utilizarea datelor,
concentrându-se pe activitățile legate direct
de politicile Uniunii Europene în domeniile
programului și lansând noi inițiative și
soluții care vor furniza date mai bune pentru
toți, astfel încât aceștia să devină capabili să
transforme datele în informații și cunoștințe
și să producă un conținut informațional util
în procesele democratice. Acest lucru va
crește încrederea pentru a identifica și
distinge între sursele de date autentice și
fiabile și „știrile false”, zvonuri nefondate,
concluzii false sau titluri înșelătoare, adesea
furnizate de social media și, în unele cazuri,
de media „mainstream”.
15 octombrie 2020 – ANBPR a depus, în
calitate de lider de consorțiu, aplicația cu
titlul Comunități la puterea a treia:
parteneriate pentru comunități locale
durabile și reziliente, din cadrul competiției
Active Citizens Fund.
Proiectul va facilita conectarea actanților din
mediul comunitar, ONG-uri (beneficiari
direcți) cu actanți din instituții publice și de
afaceri (beneficiari indirecți), punând la
dispoziție un centru de resurse dezvoltat
special, sesiuni de instruire și mentorat

privind
partnership
borkering
și
crowdsourcing. Beneficiarii vor forma
parteneriate în beneficiul extins al
comunității. Vom forma o asociație
informală a Brokerilor de Parteneriate,
capabilă de advocacy pentru politici publice
în acest domeniu nou. Vom formula un
document de poziție care să promoveze
conceptele BP la nivelul decidenților din
legislativ și administrație publică. Proiectul
va recunoaște și premia cele mai bune
exemple de parteneriat.
15 octombrie 2020 - ANBPR a participat,
în calitate de partener, la realizarea aplicației
Creșterea capacității ONG-urilor pentru
incluziune digitală în România, în cadrul
competiției finanțate de Active Citizens
Fund.
Proiectul își propune să construiască pe
fundamentul creat de Coaliția pentru
Educație Digitală și să sprijine printr-o
intervenție strategică un numar de 50 de
ONG-uri din România pentru a le crește
sustenabilitatea și impactul la nivel de
comunitate. Cele 50 de ONG-uri vor fi
invitate să devină membri ai Coaliției și vor
avea acces gratuit la servicii de instruire,
coaching și networking, cu scopul creșterii
capacităților lor interne de management,
strângere de fonduri și advocacy. Prin
consolidarea strategică și operațională a
Coaliției pentru Educație Digitală, se
urmărește crearea unui instrument strategic
de suport pentru ONG-uri locale.
CED va avea drept scop creșterea
sustenabilității ONG-urilor participante, dar
și reprezentarea acestora în relații cu
potențiali
parteneri
sau
finanțatori.
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt
chiar comunitățile defavorizate în care
aceste ONG-uri își desfășoară activitatea.

FORMARE PROFESIONALĂ
În cadrul Centrului de Formare și Dezvoltare
Profesională al ANBPR s-au derulat, în anul
2020, 7 sesiuni de formare (dintre care 4

sesiuni reprezentând cursuri acreditate şi 3
cursuri neacreditate), desfaşurate virtual,
prin intermediul aplicaţiei Zoom. În urma
celor 7 programe de formare organizate, sau instruit peste 500 de cursanți.

Sorina Stanca,
Președinte ANBPR

