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PRIMA CAMPANIE DE PROMOVARE
A BIBLIOTECILOR ROMANE$TI

Incontestabil, bibliotecile romdneqti in general, gi cele publice in special au fdcut, in ultimele decenii, pagi insemnafi
pe linia dezvoltirii gi automatizdrii serviciilor oferite utilizatorilor, inscriindu-se activ in tendinlele intemalionale actuale
ale domeniului. Tot mai multe biblioteci participd in proiecte nationale 9i internalionale privind crearea de noi facilitdli qi
servicii pentru utilizatori. Asocialiile profesionale se implicl in susfinerea formdrii qi dezvoltdrii profesionale a personalului
din biblioteci, in perfec{ionarea activitdlilor de bibliotec6.

Totugi, se poate constata, pe de o parte, cd activitateabibliotecilor nu este suficient cunoscutd gi apreciatd in comunitdlile
pe care le servesc iar, pe de altdparte, degi declarati adesea, comunitatea bibliotecard nu este tnitard, diferitele tipuri de
biblioteci nu-gi cunosc reciproc activitatea, nu conlucreazd decdt in foarte micd m6sur5 gi nu reugesc sd promoveze o
imagine coerentl asupra menirii lor in societatea rom0neascd actuald.

Congtientd de aceste aspecte qi de repercusiunile lor asupra eforturilor de modernizare qi adaptare a activit[lii
bibliotecilor la cerinlele actuale de informare, culturd pi educa{ie ale ulilizatorllor, Asocialia Nalionald a Bibliotecarilor qi
Bibliotecilor Publice din Romdnia a lansat, la Conferin{a sa Nalionali din noiembrie 2004,ideeawei campanii nafionale
de promovare a imaginii bibliotecilor qi a asociafiilor acestora in cadrul comunitifilor pe care le servesc. Aceastd
idee s-a conqelizatprin organizarea, in perioada 18-23 aprilie 2005, a ,,Siptim0nii nationale a bibliotecilor".

Campania a fost g6nditd qi lansatd de asocialia bibliotecilor publice, dar ea a urmdrit atragerea qi implicarea tuturor
tipurilor de biblioteci rom6negti gi a asocialiilor acestora in ideea obiectivelor gi problemelor comune cu care acestea se
confruntS.

Obiectivele majore ale campaniei au fost urmitoarele:
- informarea autorit5lilor administra{iei publice centrale qi locale asupra activitd{ilor desfbgurate de biblioteci, a

importanlei gi calitd{ii serviciilor oferite comunitdlii, dar gi a problemelor (inclusiv financiare) cu care se confruntd aceste
biblioteci in eforturile lor de modernizare;

- mediatizarea serviciilor qi facilitdtilor oferite utilizatorilor qi alragerea acestora cdhe bibliotecd;
- informarea reciprocd a profesioniqtilor din diferitele tipuri de biblioteci romdneqti cu privire la activitdlile (servicii,

proiecte, produse informatice etc.) pe care le desftqoard qi realizarea de ac{iuni specifice qi comune de cdt mai multe
biblioteci.

Principalele modalitl{i de atingere a acestor obiective au fost gdndite a fi:
l.C)rganizarea unor manifest5.ri de amploare la nivel nafional
2.Desfbqurarea concomitentd a unor activitd{i bibliotecare de amploare in toate filialele ANBPR
3.Colaborarea tuturor tipurilor de biblioteci gi asocialii profesionale pentru suslinerea unor acliuni concomitente, dupd

un program comun al FABR
4.Demersuri adresate mass-medieipentru lobbyin favoarea dezvoltdrii activitdlilor qi serviciilor debibliotecb, realizarea

unor interviuri gi publicarea unor materiale referitoare la biblioteci gi oportunitdlile oferite utilizatorilor.
In continuare vom ardta cum s-au concretizat aceste direclii de acliune pe parcursul campaniei, accentul fiind pus pe

activitd{ile organizate de Biblioteca Judelean6 ,,Octavian Goga" Cluj qi de Filiala Cluj a ANBPR in cadrul ,,SdptdmAnii
Nalionale a Bibliotecilor".

Sdptbm6na a debutat in for!5, cu Conferinla Generald a ANBPR (Buqteni, I 8 aprilie 2005) la care a participat ministrul
culturii qi cultelor, Mona Musc[, qi ministrul secretar de stat Ioan Onisei. Conferin]a a prilejuit informarea reciprocb qi

dialogul reprezentan{ilor Ministerului Culturii gi Cultelor qi al reprezentanlilor bibliotecilor judelene din lari privind stadiul
de dezvoltare, locul qi rolul bibliotecilor in comunitate, programele Ministerului pentru bibliotecile publice considerate
drept prima prioritate a strategiei de dezvoltare in domeniul culturii etc.
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Din partea Ministerului Culturii qi Cultelor, doamna ministru Mona Muscd a prezentat ,,Programele qi
proiectele Ministerului Culturii Ei Cultelor pentru biblioteci publice". Domnia sa a insistat cu precddere asupra
programului-campanie ,,Prin lecturd la culturd - reinventarea bibliotecilor", ale c6rui principale obiective sunt:

- Finalizarea Bibliotecii Na{ionale a RomAniei
- Programul de automatizare a bibliotecilor publice din mediul urban qi rural (300 biblioteci)
- Programul de automatizare a bibliotecilor publice (inceput in l'999 - reluat in 2005)
- Sprijin financiar bibliotecilor publice pentru achizi\ia de cdrli 9i periodice
- Campania de promovare a lecturii
- Modificarea Legii Bibliotecilor qi a Legii Depozitului Legal
- Realizarea Bibliotecii Digitale Na{ionale.
in continuare, Ioan Onisei, secretar de stat, a prezentat ,,Implicarea Ministerului Culturii Si Cultelor in relansarea

bibliotecilor" iar Horea Terpe, consilier personal al ministrului , ,,Proiecte de finanlare ale Bdncii Mondiale in Romdnia.
Oportunitdli pentru finanlarea bib lotecilor ".

Conferinla Generald a ANBPR, BuSteni, l8 aprilie 2005

Interven{iile reprezentanlilor Ministerului Culturii qi Cultelor au fost apreciate de parlicipanlii la conferin{d care au
ardia| c6, aspectele prezentate sunt dintre cele mai stringente pentru buna funclionare a bibliotecilor.

Lardndul loq reprezentanlii bibliotecilorpublice auprezentalprincipalele aspecte qi probleme cu care se confruntb
aceste biblioteci:

Astfel, doamna Doina Popa, preqedinte al ANBPR, a prezentat ,,Starea bibliotecilor publice din Romdnia in
anul 2004", o radiografie documentatd a problemelor qi evoluliei bibliotecilor publice. Liviu-Iulian Dediu, preqedintele
Comisiei de Automatizare a ANBPR,prin ,,Programul de automatizare a bibliotecilor publice din Romdnia qi necesitatea
continudrii lui", a ofeit o pledoarie pentru autom atizarea bibliotecilor romdnegti. Constantin Bostan, prim-vicepregedinte
al ANBPR, a subliniat in prezentarea sa rolul qi ,,Implicarea autoritdlilor centrale qi locale tn asigurarea.funcliondrii Si
dezvoltdrii bibliotecilor publice " , iar Silvia Nestorescu, secretar ANBPR, ,, Contribulia ANBPR la programul de formare
continud a personalului din biblioteci".

Materialele prezentate qi discu{iile animate care au urmat au scos in eviden!6 necesitatea dialogului, a colabordrii
intre Minister, autoritdtile centrale gi locale, asocialia profesionald qi conducerile bibliotecilor publice in vederea promovdrii
unei politici coerente, a unor direclii unitare privind dezvoltarea qi creqterea rolului bibliotecilor in comunitate.

S5ptbmAna na{iona16 a bibliotecilor s-a incheiat la 23 aprilie, care, prin Hotdrdrea de Guvern nr. 29412005, a fost
declaratd ,rZiua Bibliotecarului din RomAnia". Astfel au fost incununate cu succes iniliativa gi eforturile ANBPR privind
instituirea unei zile a bibliotecarului romin care sd coincidd cu,,Ziua mondialS a c[(ii gi a dreptului de autor", sdrbdtoritd
la iniliativa UNESCO din anul 1995.

Pe parcursul intregii sdptdmini, filialele ANBPR qi bibliotecile publice din intreaga tarl. au desfbqurat acliuni qi
activitdli de amploare pentru promovarea locului qi a rolului bibliotecilor in comunitate. Programul acestor manifestdri se
gese$te pe site-ul ANBPR (www.anbpr.org.ro)
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Analizdnd programul propus qi realizat de Biblioteca Judeleand ,,Octavian Goga" Cluj in colaborare cu Filiala Cluj a
ANBPR, se poate constata cd el a urmdrit atingerea obiectivelor majore ale campaniei de promovare a bibliotecii:

Dezbaterea: Bihliotecs Jadeleand ,,Octavian Goga" - centru metodic Si de tndrumsre a uctivitd{ii bibtiotecilor
publice din iadel 9i activitdfile demonstrative: Bihliotecu pablicd - centru de informare gi promovare a culturii in
municipial Clui-Napoca au urmdrit informarea reprezentanjilor Consiliului Judelean Cluj, ai administraliei publice
locale, ai instituliilor qi mass-mediei clujene, precum gi a primarilor din judeful Cluj despre locul gi rolul bibliotecii publice
in cadrul comunitdfii clujene. in acest context s-au prezentat serviciile performante oferite utilizatorilor, noua versiune
a paginii web a bibliotecii, produsele de informare on-line. A fost lansatd baza de date on-line ,,InfoUtil: informayii
atile pentru cluieni - resurse web",bazd de date care cuprinde o selectie de adrese web cu referire speciall la judeful
Cluj, clasificate pe domenii de interes (cum ar fi: administrafie public6, asistenld social5, legisla{ie, educalie, culturd,
viatd economici etc.), precum gi sinteze ale informaliilor existente pe fiecare adresd web in parte. Participarea bibliotecii
in proiecte nalionale gi internationale gi beneficiile acestei participdri pentru utilizatori a fost o alld rcm1, de interes a
dezbaterilor. S-a lansat proiectul european LIBER-IMMS - Servicii intersctive de trunsmitere de mesaje prin Internet qi
telefonie mobild, bazate pe tehnologia RFID, desfinate bibliotecilor publice, al gaptelea proiect european la care participl
biblioteca judelean[ clujeani. Finanlat de Comisia Europeand qi cofinanlat de Consiliul Judefean Cluj, proiectul are ca
scop validarea de pia!5 a unui set complet integrat de servicii noi de bibliotecd,bazate pe tehnologia RFID. Disculiile care
au urmat tuturor prezentlrilor au relevat faptul cd imaginea bibliotecii in rdndul instituliilor clujene s-a imbunitdtit, cd
biblioteca qi serviciile sale sunt percepute la adevdrata lor valoare pentru comunitate qi cd aceste institulii sunt dispuse sd
sprijine eforturile bibliotecii de modernizare gi diversificare a serviciilor.

Prezentarea bazei de date on-line InfoUtil: informa(ii
utile pentra clujeni - resarse web

P rez ent are a pro iectul europ ean
LIBER-IMMS - Servicii inteructive de transmitere

de mesuje prin Internet Si telefonie mobild, bazate pe
tehnologia RFID, destinute bibliotecilor publice

RecunoscAnd rolul specialigtilor din biblioteca judejean[ in toate rezullatele oblinute in anul 2004, Fihala Clui a
ANBPR a acordat urmltoarele premii:

Premiu pentru contribulii deosebite la relansarea revistei "Lectura" (Adrian Grdnescu)
Premiu defidelitate (Rodica Ivan)
Premiu pentru activitdli de promovare a lecturii cititorilor copii (Ana-Maria Dudescu)
Premiu pentru contribulii deosebite la derularea proiectelor bibliotecii (Camelia Mihu!).

Obiectilul major al campaniei declangate de bibliotec6 a fost promovarea serviciilor gi facilitdlilor oferite
locuitorilor Clujului, atragerea acestora c[tre bibliotecd gi lecturd. Sdptimdna 18-22 aprilie a fost declaratd,,sdptdmdna
pot|ilor deschise", ceea ce a insemnat organizarea de vizite colective gi asigurarea accesului asistat tuturor vizitatorilor
la sec{iile qi filialele bibliotecii (inclusiv prezentarea depozitelor qi a compartimentelor de prelucrare a documentelor
gi a produselor de informare on-line). La sediul central qi filiale au fost realizate expozilIi de prezentare a produselor
de informare ale bibliotecii (pe suport hArtie), iar in holul de la sediul central s-a derulat, pe tot parcursul sdptdmAnii,
o prezentare multimedia a bibliotecii. Cotidianul ,,Adevdrul de Cluj" a publicat in fiecare zi a sdptdmdnii 18-23 aprilie
articole de prezentare a bibliotecii gi a activitdJilor sale, articole scrise de bibliotecarii responsabili de aceste activitlli
(,,Biblioteca ,,Octavian Goga" - o bibliotecd pentru toti clujenii", ,,,{chizi!iile - respirafa bibliotecilor", ,,O noud
oporhrnitate de lecfurd", ,,Un deceniu de proiecte europene la Biblioteca Jude{eani ,,Octavian Goga", ,,Bibliotecile
clujene - profesionalism in folosul cititorilor" gi ,,serviciile inovatoare de biblioteci bazate pe tehnologia RFID").
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,,Barometrul" inscrierilor qi al vizitelor la sectiile gi filialele de imprumut ale bibliotecii a inregistrat o creqtere
substanlial5, ceea ce a probat efectul acliunilor qi al mediatizdrlirealizale.

Atelierul de discu{ii profesionale ,,Comanitatea bibliotecard clujeund" a fost organizat de Biblioteca Jude}eand
,,Octavian Goga" in colaborare cu Atelierul de disculii ,,Philobiblon" al Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga"
din Cluj. Au participat bibliotecari de la biblioteca judeleand qi de la unele din bibliotecile universitare clujene, respectiv:
Biblioteca Universit5lii Tehnice, Biblioteca CentralS ,,Valeriu Bologa" a UMF Cluj qi Biblioteca Centrald Universitarl
,,Lucian Blaga". S-au prezentat qi discutat cele mai noi realizdri, servicii, produse de informare, proiecte qi programe
ale respectivelor institulii bibliotecare. Participanlii au apreciat aceastd modalitate de informare reciprocS qi de discutare
a unor aspecte comune ale profesiei, in contexful in care ,,comunitatea bibliotecari" este mai mult un slogan declarativ
decAt o realitate in societatea rom6neascd actuald (materialele prezenlale se regdsesc in cuprinsul acestui numlr al revistei
,,Lectura").

Ajungem astfel la modul cum s-a realizal conqet dorinla ANBPR privind colaborarea tuturor tipurilor de biblioteci
gi asocialii profesionale pentru susfinerea, in cadrul ,,Sdptdmdnii nationale a bibliotecilor", a unor acliuni concomitente.
O astfel de colaborare arfiardtat forla, unitatea de leluri dar gi problemele cu care se confruntb azi bibliotecile romdneqti.
Impactul de imagine, de loc Ai rol in societate ar fi fost deosebit de mare. Din p[cate, cu mici exceplii notabile (cum ar fi:
Biblioteca Central[ Universitard din Bucureqti, Biblioteca Universitarl din Timigoara etc.), bibliotecile universitare nu au
suslinut acliuni proprii in cadrul ,,Sdpt[m6nii nalionale a bibliotecilor". Valabil pe plan nalional, fenomenul s-a remarcat
qi pe plan local, la Cluj, unde singura modalitate de participare a bibliotecilor universitare la ,,sdptimdna nalionald" a
fost prin intervenliile unora din specialigtii lor in cadrul atelierului de disculii. Faptul este, considerlm noi, simptomatic,
subliniind cd bibliotecile romAnegti, specialiqtii din cadrul lor, nu gtiu sau nu vor sd se exprime qi sd acfioneze, unitar cdnd
este cazul, dar gi complementar qi chiar concurenlial, in sfera public6.

Asocialia Nalionald a Bibliotecarilor qi Bibliotecilor Publice din Romdnia a dat doui comunicate de presi (18
aprilie gi 23 aprilie 2005) prilejuite de inceputul, respectiv incheierea ,,sdptdmdnii nalionale a bibliotecilor", comunicate
prin care s-a urm[rit prezenlarea obiectivelor qi a acliunilor prilejuite de aceastd campanie nalionald de promovare a
bibliotecilor romdnegti (www.anbpr.org.ro).

Pe plan local, filialele ANBPR 9i bibliotecile judelene au iniliat adevirate campanii de publicitate in mass-media
local5 prin care s-a urmdrit aldl prezentarea obiectivelor urm5rite gi a acfiunilor organizate pe plan nalional gi local sub
egida ,,SdptdmAna nalionald a bibliotecilor" c6t qi, mai ales, prezentarea bibliotecilor, a noilor servicii gi facilitd{i pentru
comunitSlile locale.

La Cluj-Napoca, biblioteca judelean6, prin partenerii media, a realizat un adevdrat ,,bombardament" informafional:
au fost date comunicate de presd prin care s-au prezentat manifest[rile din cadrul campaniei, posturile locale de radio
gi televiziune au prezentat, pe tot parcursul sdptdm6nii, materiale gi imagini despre qi din sec{iile gi filialele bibliotecii,
conducerea bibliotecii a acordat interviuri, au fost publicate articole scrise de bibliotecari. Comunitatea clujean[ a fost
astfel pe larg informati despre ce inseamn[ qi ce oferi biblioteca publicb utilizatorilor sdi reali 9i potenfiali.

Semnalele primite din presd, de la institulii locale gi, nu in ultimul r6nd, de la cet6{eni, ne fac sd considerdm cd aceastd
campanie de promovare a bibliotecii gi-a atins in mare parte scopul propus, cb ea merit[ continuati qi in anii urmitori.

ADRIANAKIRALY

$ef serviciu,
Biblioteca Judeleand,,Octavian Goga" Cluj
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