
 

RAPORT DE ACTIVITATE A FILIALEI ANBPR CLUJ 

noiembrie 2005 - octombrie 2008 

 

 Filiala ANBPR Cluj este organizaţia profesională a bibliotecarilor din bibliotecile 

publice din judeţul Cluj. Parte integrantă a asociaţiei naţionale, ea numără la ora actuală 160 

de membri (66 la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj şi 94 în bibliotecile municipale, 

orăşeneşti şi comunale). 

 

 Activitatea filialei a urmărit realizarea principalelor scopuri şi obiective propuse 

(stipulate în programul de activitate 2005-2007) şi, în special: 

 

∗ susţinerea, protecţia şi promovarea intereselor profesionale ale bibliotecarilor şi 

bibliotecilor publice în comunitatea instituţională clujeană, dar şi în cea naţională;  

∗ promovarea imaginii şi activităţii filialei în comunitate; 

∗ dezvoltarea profesiei şi formarea continuă a specialiştilor din bibliotecile publice 

clujene în lumea dinamică a informaţiei, educaţiei permanente, informatizării şi 

creşterii cantitative şi calitative a serviciilor; 

∗ dezvoltarea participării şi colaborării la nivel naţional a filialei; 

∗ satisfacerea plenară a intereselor şi nevoilor de educaţie, informare, cultură şi loisir 

ale utilizatorilor, prin dezvoltarea şi crearea de noi servicii. 

 

În acest sens, Filiala ANBPR Cluj, în colaborare cu conducerea Bibliotecii Judeţene 

„Octavian Goga” Cluj a susţinut în perioada noiembrie 2005 - octombrie 2008, un mare 

număr de activităţi: 

 

1. Organizarea, începând cu anul 2005, a patru campanii de promovare a imaginii şi 

activităţii bibliotecilor publice şi a asociaţiei acestora în comunitatea judeţeană 

clujeană, în cadrul manifestărilor din „Săptămâna Naţională a Bibliotecilor” (anual, 

în luna aprilie). În cazul fiecărei ediţii s-a regăsit programul „Porţi deschise spre 

comunitate”, respectiv înscrierea gratuită a utilizatorilor, anularea taxelor pentru 

depăşirea termenului de împrumut, organizarea de vizite colective la secţiile şi filialele 

Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj şi la alte biblioteci publice din judeţ, 

 1



prezentarea serviciilor şi produselor de informare oferite utilizatorilor. De asemenea, 

anual a avut loc un atelier de discuţii/schimburi de experienţă profesională 

“Comunitatea bibliotecară clujeană” la care au participat bibliotecari din bibliotecile 

publice din judeţ, dar şi din biblioteci universitare clujene. În cotidianul „Făclia de 

Cluj” au fost publicate articole privind noile servicii, facilităţi şi produse de informare 

oferite utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. 

2. Mediatizarea Filialei ANBPR Cluj s-a realizat şi printr-o amplă şi documentată 

prezentare a ei pe pagina web a Bibliotecii Judeţene ”Octavian Goga” Cluj 

(www.bjc.ro)  precum şi pe cea  a  ANBPR - asociaţia naţională (www.anbpr.org.ro). 

3. Anual, în sau în preajma datei de 23 aprilie, s-a sărbătorit „Ziua Bibliotecarului din 

România”. Cu acest prilej, au fost recompensate performanţele profesionale de 

excepţie (din anul precedent) ale unor membri ai asociaţiei, prin acordarea unor premii 

şi diplome. (Detalii privind premiile acordate şi persoanele care le-au obţinut pot fi 

găsite pe pagina web a Bibliotecii Judeţene ”Octavian Goga” Cluj).  

4. Filiala s-a implicat în formarea şi dezvoltarea profesională a membrilor săi prin 

aportul adus la stabilirea tematicii şi a conţinutului Programelor anuale de formare 

profesională a personalului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”Octavian Goga” 

Cluj, la formarea profesională a bibliotecarilor din celelalte biblioteci publice din 

judeţ, mai ales cu ocazia Consfătuirilor anuale şi a celor trimestriale ale acestora. Cu 

acest prilej, au fost amplu prezentate Conferinţele Naţionale ale ANBPR. S-a acordat 

sprijin în domeniul automatizării şi utilizării noilor tehnologii informaţionale 

personalului din bibliotecile publice ale judeţului Cluj. S-a urmărit participarea 

membrilor asociaţiei la cursuri, ateliere şi schimburi de experienţă profesională la 

nivel local, naţional şi internaţional, inclusiv la programele Centrului de Pregătire 

Profesională în Cultură. 

5. Dezvoltarea profesiei a stat în atenţia asociaţiei care a încurajat schimbul de idei şi 

cercetările din domeniul biblioteconomiei şi a ştiinţei informării. Membrii filialei au 

participat şi participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale (ENTITLE - 

Bibliotecile europene împreună  în  sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, 

EDLocal - Facilitarea accesului la documentele digitale locale sau regionale prin 

intermediul Bibliotecii Digitale Europene, Global Libraries, LIBER-IMMS: Servicii 

interactive de transmitere de mesaje prin Internet şi telefonie mobilă, bazate pe 

tehnologia RFID, destinate bibliotecilor publice etc.). Unii membri ai filialei au 

publicat articole de specialitate în reviste româneşti şi străine cum ar fi: „Lectura”, 
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„Biblioteca”, „Philobiblon”, „Magazin Bibliologic”, „Bibliopolis” etc., au participat 

la simpozioane şi sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale. De asemenea, toate 

bibliotecile publice din judeţ au primit gratuit revista „Lectura” editată de Biblioteca 

Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. 

6. Colaborarea profesională cu asociaţii şi biblioteci aparţinând altor categorii din 

cadrul sistemului naţional de biblioteci. În acest sens, s-a colaborat mai ales cu 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. În afară de atelierul 

profesional “Comunitatea bibliotecară clujeană”, s-a participat reciproc la activităţile 

şi manifestările organizate (exemplu: „Atelierul Philobiblon”). De asemenea, printr-

un protocol comun, s-a stabilit înscrierea gratuită a bibliotecarilor (şi a familiilor lor) 

care lucrează în aceste biblioteci. Înscrierea gratuită este, cu atât mai mult, valabilă 

pentru toţi bibliotecarii din bibliotecile publice ale judeţului Cluj. 

7. Filiala ANBPR Cluj este nu doar una din cele mai mari, dar şi una din cele mai active 

filiale ANBPR la nivel naţional. În acest sens, este demn de remarcat faptul că şase 

persoane fac parte din comisiile profesionale ale ANBPR, respectiv: Doina Popa 

(preşedinte) - Comisia pentru Statistica de Bibliotecă, Sorina Stanca (preşedinte)-

Comisia pentru Memorie culturală şi cunoaştere locală, Floarea Moşoiu – Comisia 

pentru Automatizare şi Dezvoltarea Serviciilor şi Comisia pentru Digitizarea 

Documentelor, Tatiana Costiuc – Comisia pentru Comunicarea Documentelor, 

Simona Floruţău şi Adriana Kiraly – Comisia pentru Prelucrarea Documentelor şi 

Referinţe Ştiinţifice. De asemenea, membri ai asociaţiei au participat la alcătuirea 

unor materiale şi documente cu impact naţional: completarea „Regulamentului de 

acordare a premiilor ANBPR”, alcătuirea proiectului pentru „Metodologia de 

organizare a inspecţiei în biblioteci” (Doina Popa), alcătuirea documentului 

„Strategia Naţională de Dezvoltare a Bibliotecilor” (Doina Popa), proiectul Statutului 

Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,  etc.  

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

anul 2007, o „Diplomă de Merit pentru rezultate deosebite în dezvoltarea şi 

consolidarea activităţii asociaţiei” şi tot la nivel naţional s-au primit următoarele 

premii: Doina Popa - „Bibliotecarul-manager al anului 2006” şi Sorina Stanca - 

„Premiul pentru contribuţii biblioteconomice (programe, proiecte) în anul 2006”. 
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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, ceea ce a dus la o scădere a interesului faţă de această organizaţie 

profesională şi la o neînţelegere a rostului ei practic, concret. 

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

orăşeneşti şi comunale din judeţ. Asociaţia trebuie să devină pe viitor una cu adevărat 

a tuturor membrilor săi. 

4. Nu s-a reuşit atragerea, într-o mai mare măsură, a membrilor asociaţiei la realizarea 

revistei „Lectura”, atât prin conceperea articolelor cât şi prin identificarea unor 

colaboratori externi. 

5. 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, 21.10.2008                                                                                 Preşedinte, 

 

                                                                                                                       Adriana Kiraly 
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