
PROIECT DE CONSTITUIRE AL COMISIEI DE CUNOAŞTERE LOCALĂ 

 

I. Argument 

 

În epoca celui mai mare avânt al politicilor globalizatoare, pretutindeni se fac 

eforturi pentru prezervarea şi cultivarea identităţilor naţionale, regionale şi locale, a 

sentimentului de apartenenţă la o comunitate definită de trăsături mai mult sau mai puţin 

distincte menite, cel puţin, să contracareze pericolul aneantizării particularului în general, 

a specificului în universal, a atipicului în global. Însăşi instituţiile integratoare, aşa cum 

sunt cele ale Uniunii Europene, insistă asupra faptului potrivit căruia procesul de 

integrare nu este şi nu trebuie asociat cu negarea specificului, a particularului ci, aşa cum 

afirma şi Jacques Delors, preşedinte al Comisiei Europene, trebuie să sprijine dezvoltarea 

comunităţilor locale în respectul valorilor şi culturii proprii . 

Erodarea spiritului comunitar, mai cu seamă din a doua jumătate a secolului XX, 

în contextul transformărilor petrecute în societate, a constrâns la o necesară reflecţie 

asupra mutaţiilor survenite în asumarea identităţilor proprii. Nu întâmplător, bibliotecile 

publice şi-au asumat, pe fondul unor nedisimulate îngrijorări ale comunităţilor pe care 

erau chemate să le deservească, un rol activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor locale 

asociind sarcinilor ce le reveneau, prin tradiţie, de dezvoltare a colecţiilor şi de informare, 

servicii de memorie şi cunoaştere locală. 

Principiile directoare ale IFLA şi UNESCO cu privire la serviciile bibliotecii 

publice stipulează necesitatea acesteia de a-şi asuma, în cadrul comunităţii locale, rolul 

de agent esenţial în vederea achiziţionării, prezervării şi promovării culturii locale în 

toată diversitatea ei prin conservarea colecţiilor de istorie locală, organizarea de expoziţii 

şi cercuri de lectură, publicarea de documente de interes local, promovarea unor 

programe interactive şi, nu în ultimul rând, prin susţinerea şi dezvoltarea tradiţiei orale ca 

vector important al comunicării (v. Les services de la bibliothèque publique: principes 

directeurs de l'IFLA/UNESCO.- Fédération Internationale des associations de 

bibliothèques. Section des bibliothèques publiques, 2001, cap.1.8) 

 

II. Scop  

Scopul constituirii acestei comisii este acela de a pune în valoare bunele practici 

ale bibliotecilor publice din ţară, în domeniul valorificării şi conservării moştenirii 

culturale, a identificării şi promovării specificului local. 

Colecţiile de cunoaştere locală găzduite de bibliotecile publice trebuie privite ca 

instrumente capabile să reflecte comunitatea în toată diversitatea ei, să contribuie la 

educarea societăţii prin încurajarea participării active a cetăţenilor în vederea salvgardării 

şi promovării identităţii comunitare. Acest serviciu ar putea fi conceput ca un serviciu cu 

atribuţii cultural - educative, de documentare - cercetare şi de comunicarea colecţiilor de 

sine stătătoe sau în cadrul altor compartimente ale bibliotecilor publice, în funcţie de 

opţiunea fiecărul manager. 

 

III. Obiective 

- sensibilizarea mediului politic, decizional asupra importanţei şi necesităţii 

dezvoltării unor asemenea servicii, în vedera susţinerii lor financiare;  



- redimensionarea locului şi rolului bibliotecii în cadrul comunităţii locale, chiar 

prin implicarea acesteia în dezvoltarea şi valoricarea colecţiilor de istorie 

locală. 

 

IV. Grupuri ţintă 

 

Personalul bibliotecilor publice din România 

 

V. Activităţi şi rezultate 

 

1. Întâlniri anuale de lucru pentru stabilirea programului de activitate al comisiei. 

2. Realizarea unor studii şi cercetări de specialitate. 

3. Alcătuirea unui Ghid care să conţină sugestii despre oferirea acestui gen de 

servicii comunităţii deservite de fiecare bibliotecă. 

4. Realizarea unor manuale cu exemplele de bune practici din bibliotecile publice 

româneşti. 

5. Identificarea şi diseminarea practicilor bune cu ocazia întâlnirilor profesionale 

organizate de către ANBPR. 

6. Realizarea unui portal comun al bibliotecilor publice care să valorifice colecţiile 

de memorie şi cunoaştere locală. 
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