
RAPORT DE ACTIVITATE AL FILIALEI ANBPR CLUJ  

februarie 2009 - februarie 2010 

Activitatea Filialei ANBPR Cluj a urmărit realizarea obiectivelor şi acţiunilor 

propuse în programul aprobat de Adunarea generală din 24 februarie 2009: 

1. Sprijinirea formării şi perfecţionării profesionale continue a membrilor săi: 

• Colaborarea la conceperea şi susţinerea Programului de formare 

profesională pe anul 2009, program adresat formării profesionale interne a 

personalului Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” Cluj. 

• Colaborarea la susţinerea unui Program de mentorat pentru bibliotecarii 

începători. 

• Colaborarea la perfecţionarea profesională a bibliotecarilor din celelalte 

biblioteci publice din judeţ, mai ales cu ocazia Întâlnirilor anuale şi a 

celor trimestriale.  

• Sprijinirea bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ pentru intrarea 

în proiectul BIBLIONET. 

• Consilierea profesională a membrilor filialei care participă la programele 

Centrului de Pregătire Profesională în Cultură sau la alte cursuri de 

formare/perfecţionare profesională. 

2. Dezvoltarea profesiei, încurajarea schimbului de idei şi a cercetărilor din 

domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei informării: 

• Participarea la activităţile comisiilor profesionale ANBPR din care fac 

parte membrii filialei Cluj. 

• Extinderea colaborării profesionale cu asociaţii şi biblioteci clujene 

aparţinând altor categorii din cadrul sistemului naţional de biblioteci 

(Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Biblioteca USAMV şi 

Biblioteca de Medicină şi Farmacie „Valeriu Bologa”). 

• Vizita profesională a unei delegaţii de bibliotecare din Suedia în biblioteci 

din Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj şi organizarea unei dezbateri „Sistemul 

de biblioteci din Suedia” la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj – 

6-8 aprilie 2009. 
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3. Promovarea imaginii şi activităţii filialei în comunitatea judeţeană clujeană 

precum şi în comunitatea profesională bibliotecară: 

• Organizarea celei de-a V-a ediţii a Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor 

(23-30 aprilie 2009) şi derularea unor activităţi deja tradiţionale 

(programul Porţi deschise spre comunitate, Anul editorial clujean 2008  şi 

atelierul de discuţii profesionale Comunitatea bibliotecară clujeană). 

• Îmbunătăţirea mediatizării Filialei ANBPR Cluj pe site-ul Bibliotecii 

Judeţene ”Octavian Goga” Cluj (www.bjc.ro), pe cel al ANBPR 

(www.anbpr.org.ro) şi prin radioul on-line BibliotecaRadio. 

4. Recompensarea performanţelor profesionale de excepţie (din anul 2008) ale 

membrilor filialei, prin acordarea de premii şi diplome, cu ocazia Zilei 

Bibliotecarului din România. 

5.  Recompensarea, la nivel naţional, a activităţii unor membri ai filialei: la 

Conferinţa Generală ANBPR din 23 aprilie 2009, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” 

Cluj a primit premiul pentru Cel mai bun site de bibliotecă. pentru "Cel mai bun site de bi 

6. Ca o recunoaştere a activităţii ei pe plan naţional, Filiala ANBPR Cluj a primit, în 

octombrie 2009, Diploma aniversară cu ocazia celei de a XX-a Conferinţe ANBPR. 

Din păcate, Filiala ANBPR Cluj a avut şi unele nerealizări a căror remediere trebuie 

să stea în atenţia viitorului Birou Executiv: 

1. Numărul insuficient de întâlniri de lucru ale membrilor Biroului Executiv. 

2. Neimplicarea tuturor, sau cel puţin a mai multor membri, la conceperea şi 

derularea acţiunilor asociaţiei. 

3. Neimplicarea decât într-o măsură foarte mică a membrilor din bibliotecile 

municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ.  

4. Nu s-a reuşit organizarea mai multor acţiuni şi mai ales, a unor activităţi atractive 

pentru membrii asociaţiei (vizite de lucru/schimb de experienţă cu alte biblioteci 

din ţară, etc.). 

Cluj-Napoca, 21.02.2010          Adriana Király   

                  Preşedinte 

          Filiala ANBPR Cluj 
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