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Comunicat de presă 

Programul Biblionet în judeţul Cluj 
 

 

Astăzi, 24 aprilie 2014, la ora 12 a avut loc, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” conferinţa 

de presă care marchează bilanţul Programului Biblionet în judeţul Cluj. 

Programul Biblionet în România 

Derulat în România timp de 5 ani, programul Biblionet este o iniţiativă a Fundaţiei Bill & 

Melinda Gates în valoare totală de 26,9 milioane de dolari, având ca scop facilitarea accesului 

cetăţenilor la informaţie prin introducerea tehnologiei moderne în bibliotecile publice.  

 

Peste 2.000 de biblioteci judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale au fost dotate până la 

sfârşitul anului 2013 cu aproape 9.500 de calculatoare şi echipamente aferente, peste 2.300 de 

bibliotecari fiind instruiţi în utilizarea computerului şi furnizarea de servicii moderne.  

 

 

Programul Biblionet în judeţul Cluj 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a fost acceptată în anul 2010 în programul Biblionet, 

alături de un grup de 20 de biblioteci din judeţul Cluj. Valoarea donaţiei programului Biblionet 

pentru judeţul Cluj a fost de 2.074.040,9 lei, fiind primite 354 de calculatoare, echipamente de 

ultimă generaţie în valoare de 781.379,63 lei şi software în valoare de 1.245.526,71 lei. Până la 

finalul programului au fost implicate 61 de biblioteci şi 6 filiale din judeţul Cluj. 

 

Cei mai buni bibliotecari din judeţul Cluj au fost implicaţi în următoarele proiecte pilot de 

instruire: 

 „BaniIQ” - program de educaţie financiară; 

 Cursul „Bazele serviciilor noi de bibliotecă”; 

 Cursul „iDreptMonitor” pentru bibliotecari; 

 Sesiuni de instruire APIA; 

 Cursul de formare de formatori pentru „Povestiri digitale”. 

 

În perioada 2010-2014, şi datorită programului Biblionet, care a creat la nivelul comunităţii 

profesionale un nou spirit, a mobilizat bibliotecarii şi i-a antrenat în proiecte pentru comunitate, 

bibliotecile din judeţ s-au modernizat foarte mult, ajungând să ofere servicii noi comunităţilor pe 

care le deservesc, contribuind astfel la dezvoltarea socio-economică a acestora.  

 

„Biblionetul a adus un suflu nou în biblioteci, a dat o şansă mai ales bibliotecilor din mediul 

rural, va lăsa în urmă bibliotecari formaţi, dar mai ales uniţi pentru profesie, pentru noi servicii 

în sprijinul celor care trec pragul bibliotecilor”, spune la finalul programului Biblionet în 

România doamna manager a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, Sorina Stanca.  

 

 


