RAPORT DE ACTIVITATE AL ANBPR-filiala Argeș
2017
Prezentul Raport sintetizează activitatea din anul 2017 a ANBPR-filiala Argeș în
următoarele direcții: Comunicare și promovare, Proiecte, Participare la evenimente profesionale
și Formare profesională.
Activitățile prezentate aduc în atenție pe de o parte colaborarea pe care ANBPR-Filiala
Argeș a avut-o cu ANBPR România, la nivel național, precum și inițiativele locale pe care ANBPRFiliala Argeș le-a dezvoltat în județ.

COMUNICARE. PROMOVARE
A fost reluată apariția BiblioMagazinului: Buletin
informativ al ANBPR.
Publicația își propune să informeze membrii
asociației, dar și publicul larg, despre noile tendințe
în activitatea bibliotecilor, despre evenimente ale
bibliotecilor publice și să ofere modele de bune
practici.
Contribuții aduse de filiala Argeș:
Voinicu, Mihaela – Code Kids, copiii fac coding în
bibliotecile publice, nr. 1/2017
Voinicu, Mihaela – Abilități și competențe, un
continuum al dezvoltării profesionale, nr. 2/2017
Antonescu, Oana - Strategii de promovare a
lecturii, nr. 4/2017
A continuat apariția buletinului informativ
editat de ANBPR-filiala Argeș – Bibliosphere.
Pe parcursul anului 2017 au apărut 4 numere,
cu periodicitate trimestrială. Buletinul poate fi
consultat la:
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional
/anbpr-filiala-arges/

Comunicarea în social media:
www.Facebook.com/BiblioteciArgesene
-peste 800 de urmăritori
-162 postări în anul 2017
-promovare informații despre evenimentele:
ANBPR, ANBPR-filiala Argeș și colaboratori ai
acesteia, biblioteci publice din jud. Argeș

PROIECTE
Concursul Anual de lectură ”Bătălia Cărților” – ediția
a IV-a (2017)
Proiect inițiat de Biblioteca Județeană Cluj și ANBPR,
se desfășoară anual, cu sprijinul ANBPR-filiala Argeș.
În anul 2017 a cunoscut, la BJ Argeș, un succes crescut
față de anii anteriori. În cadrul acestei competiţii, la
categoria 11-13 ani, s-au înscris 124 de copii și la
categoria 14-18 ani, s-au înscris 58 de adolescenţi.
Finalele, derulate sub titlul ”Convinge-mă să ciresc” sau desfășurat în 19 și 20 octombrie 2017.
EXPOZIŢIA ANUALĂ COLECTIVĂ DE
FOTOGRAFII A ANBPR
Această expoziţie face parte dintr-un
proiect drapel al asociaţiei, prin care se
urmăreşte să se pună în lumină activitatea
bibliotecilor publice pe diferite paliere şi să
arate, vizual si imagistic, contribuţia lor în
viaţa utilizatorilor şi comunităţilor.
Expoziţia
„BibliotecAdolescenţilor”
a
reflectat
activităţile
şi
proiectele
desfăşurate de bibliotecile publice pentru şi
cu adolescenţii. Galeria foto este disponibilă
virtual
la
adresa:
https://expozitiaanbpr.wordpress.com/
ANBPR-filiala Argeș a participat pentru al
doilea an consecutiv.

Caruselul povestilor - Concurs de lectură ce are ca
scop promovarea lecturii şi dezvoltarea plăcerii de a
citi, activitate inițiată de ANBPR-Filiala Argeș și
desfăşurată în colaborare cu Bibliotecile Comunale
Băbana, Cetățeni, Biblioteca Orășănească Topoloveni
și Biblioteca Orășănească Mioveni (trimestrial 2017)(Concursul se deruleaza din anul 2014)
Romania EducaB – noiembrie 2017-prezent
Proiect prin care se doreşte stimularea şi
construcţia capacităţii educaţionale din
bibliotecile din România, în special cele din
zona rurală. Nouă biblioteci argesene
(Aninoasa, Merisani, Vladesti, Bradu, BeletiNegresti, Topoloveni, Pietrosani, Musatesti,
Bogati, au primit 10 calculatoare, 10 birouri,
imprimanta, 35 de jocuri, 100 de carti, 3
DVD-uri, ciocolata in cadrul acestui proiect.

PARTICIPARE LA EVENIMENTE PROFESIONALE

CONFERINȚA BIBLIOPUBLICA 2017 „BIBLIOTECILE
PARTENERI
ÎN
DEZVOLTAREA
CREATIVĂ
A
UTILIZATORILOR”
27-28 aprilie 2017 – Ediția de primăvară a
Conferinței ANBPR a reprezentat un prilej de
reflecție privind activitatea bibliotecilor din
perspectiva implicării în activități creative
pentru utilizatori.
ANBPR-filiala Argeș a participat cu 22
membri.

Participarea la lucrările Secțiunii de Statistică și Evaluare,
organizate de ABR în 8 iunie 2017. S-a discutat pe
marginea standardelor de bibliotecă, s-au făcut
propuneri noi de abordări ce vizează conexiunea cu
mediul internațional sau pentru găsirea de soluții pentru
uniformizarea
unor
proceduri
statistice
(CULT1/RSA+RSU).
Din partea ANBPR au fost delegate două reprezentante
(Mihaela Voinicu și Mihaela Penaru)
ATELIER PARTNERINGSTARTER PRIVIND
FACILITAREA PARTENERIATELOR ADRESAT
PROMOTORILOR CULTURALI
22 mai 2017 - Workshop-ul a avut loc la
Biblioteca Națională a României, Sala Hub, și
a fost coordonat de Sanda Foamete, trainer
autorizat
în
domeniul
facilitării
parteneriatelor și broker acreditat de
Partnership Brokers Association din Marea
Britanie.
ANBPR -filiala Argeș a participat cu doi
reprezentanți (Oana Turcu și Gabriela
Rădulescu)

CONFERINȚA ANBPR - “INOVAȚIE. CREATIVITATE.
LEADERSHIP”, DESFĂȘURATĂ LA CLUJ-NAPOCA
În perioada 02-04 octombrie 2017, ANBPR și BJ Cluj au
organizat Conferința ANBPR cu tema “INOVAȚIE.
CREATIVITATE. LEADERSHIP”. Conferința ANBPR de la
Cluj-Napoca a adus împreună cca 150 de participanţi,
experți, colaboratori, parteneri și membri ANBPR din
România, dar și experți din străinătate, care doresc să
împărtășească bibliotecarilor români idei de proiecte,
activități și metodologii de lucru inovative.
ANBPR-filiala Argeș a participat cu prezentarea lucrării:
”Europe Direct Argeș: centru de informare europeană
într-o bibliotecă publică” precum și în cadrul secțiunii de
postere a conferinței.
Continuarea Colaborării cu Institutul Goethe
din București
În perioada 6-7 noiembrie 2017 ANBPR a fost
partener al Institutului Goethe din Bucureşti
în organizarea unui workshop de două zile
privind promovarea lecturii, alături de
Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova - ABRM.
La acest workshop au luat parte peste 20 de
bibliotecari din România şi Republica
Moldova, dar și colaboratori ai Goethe
Institut din țară, care au responsabilități în
domeniul promovării lecturii și sunt
interesați de mijloacele moderne de
impulsionare a consumului de carte și de
activitățile specifice și campaniile de lectură
în sens larg. Din partea ANBPR filiala Argeș a
participat Oana Antonescu.
Bibliotecile publice și dezvoltarea comunitară –
tendințe și bune practici europene (2 noiembrie 2017)
Conferință realizată în colaborare cu Centrul Europe
Direct Argeș. A fost inițiată și competiția ”Bibliotecarul
Anului”. În urma evaluării riguroase a propunerilor
făcute, a fost acordat de către Biblioteca Județeană
Argeș, prin Filiala ANBPR Argeș, premiul ”Bibliotecarul
Anului” -Bibliotecii Publice din Vlădești, care prin
pasiunea și devotamentul doamnei bibliotecare Steluța
Jugănaru, a atras numeroase proiecte de-a lungul anului
2016, an pentru care s-a făcut premierea.
Ca urmare a parteneriatului inițiat de ANBPR
s-a stabilit un protocol de colaborare cu BJ
Arges în vederea găzduirii unei expoziții a
Institului Polonez București, colaborare care
se va materializa pe parcursul anului 2018

CURSURI ȘI ATELIERE PROFESIONALE
Workshop: ”Utilizarea instrumentelor ce aparțin
noilor tehnologii pentru furnizarea serviciilor cu
specific bibliografic”, 30 mai 2017, 14 cursanți
din BJ Argeș.

Formare profesionala- Busteni
Modulul 1 - curs şi examen de evaluare parţíală
de calificare (Bibliotecar Studii Medii)
perfecţionare (Bibliotecar Studii Superioare); - 2
bibliotecari (Biblioteca Municipala Curtea de
Arges si Biblioteca Comunala Cuca).
Modulul 2 - curs şi examen de calificare
(studii medii)/perfecţionare(studii superioare) –
3
bibliotecari
(Biblioteca
Municipala
Campulung, Biblioteca Comunala Leresti si
Biblioteca Comunala Godeni)

Mihaela Penaru,
Președinte ANBPR-Filiala Argeș

