RAPORT DE ACTIVITATE AL ANBPR-filiala Argeș
2018
Prezentul Raport sintetizează activitatea din anul 2018 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 ANBPR-Filiala Argeș
le-a dezvoltat în județ.

COMUNICARE. PROMOVARE
A continuat 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:
Penaru, Mihaela – Bibliotecile, dezvoltarea și agenda ONU
2030, nr. 1/2018
Panait, Ionela - Rolul bibliotecarului în biblioteca
europeană contemporană, nr. 2/2018
Voinicu, Mihaela – Oamenii fac diferența, nr. 4/2018
A continuat apariția buletinului informativ editat
de ANBPR-filiala Argeș – Bibliosphere.
Pe parcursul anului 2018 au apărut 4 numere, cu
periodicitate trimestrială. Buletinul poate fi
consultat la:
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anb
pr-filiala-arges/
Comunicarea în social media:
www.Facebook.com/BiblioteciArgesene
-peste 1400 de urmăritori
-153 postări în anul 2018
-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 V-a (2018)
Proiect inițiat de Biblioteca Județeană Cluj și ANBPR,
se desfășoară anual, cu sprijinul ANBPR-filiala Argeș.
În anul 2018 la BJ Argeș, în cadrul acestei competiţii,
la categoria 11-13 ani, s-au înscris 96 de copii și la
categoria 14-18 ani, s-au înscris 60 de adolescenţi.
Finalele, derulate sub titlul ”Convinge-mă să ciresc”
s-au desfășurat în 18 și 19 octombrie 2018.

EXPOZIŢIA ANUALĂ COLECTIVĂ DE FOTOGRAFII A
ANBPR
Scopul acestei expoziţii colective este acela de a arăta,
vizual şi imagistic, contribuţia bibliotecilor în viaţa
utilizatorilor şi comunităţilor. Tema anului 2018 a fost
Expoziţia ”Educație și cultură prin joc în bibliotecile publice
din România”
Galeria foto este disponibilă virtual la adresa:
https://expozitiaanbpr.wordpress.com/2018/08/10/400/
ANBPR-filiala Argeș a participat pentru al treilea an
consecutiv.

Colocviile bibliotecii: "Bibliotecile publice cooperare și dezvoltare in context european"-mai
2018

România – 100 de ani – Ateliere interactive desfășurate
în bibliotecile comunale în scopul conștientizării în rândul
copiilor a rolului reprezentat de Marea Unire în
dezvoltarea României Moderne (trimestrial 2018).
Atelierele au fost susținute de Gabriela Rădulescu și s-au
desfășurat în localitățile: Cetățeni, Ștefănești, Bradu și
Leordeni

Caruselul povestilor - Concurs de lectură ce are ca
scop promovarea lecturii şi dezvoltarea plăcerii de a
citi. Atelierele au fost susținute de Mihaela Penaru
și Dana Tudose. Activitate inițiată de ANBPR-Filiala
Argeș și desfăşurată în colaborare cu bibliotecile din
localitățile: Mălureni, Merișani, Vlădești și Beleți
Negrești (trimestrial 2018). Concursul se deruleaza
din anul 2014.

Agricultura în centrul vieții noastre – Sesiuni de
informare și exerciții interactive cu privire la rolul
agriculturii în comunitate și promovarea importanței
dezvoltării rurale, activitate desfăşurată în colaborare cu
Bibliotecile Comunale Merișani, Vlădești, Beleți-Negrești
și Mălureni (trimestrial 2018). Atelierele au fost susținute
de Georgiana Nicolescu.

Romania EducaB
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, Beleti-Negresti, Topoloveni, Pietrosani,
Musatesti, Bogati) au primit 10 calculatoare, 10
birouri, imprimanta, 35 de jocuri, 100 de carti, 3
DVD-uri și dulciuri in cadrul acestui proiect.

PARTICIPARE LA EVENIMENTE PROFESIONALE
CONFERINȚA BIBLIOPUBLICA 2018 În perioada 17-18 mai 2018, ANBPR și BJ Bacău au
organizat Conferința ANBPR cu tema “ Soluţii şi
perspective în dezvoltarea comunităţii”. În cadrul
conferinței Mihaela Penaru (BJ Argeș) și Alina Nicola (BJ
Vâlcea) au susținut atelierul ”Construim împreună
comunități puternice-rolul bibliotecii județene în
coordonarea rețelei de biblioteci publice locale”.
Bibliotecile, dezvoltarea și agenda ONU 2030
În perioada 29-30 martie 2018 cele două asociații,
ANBPR și ABRM, au organizat la Chișinău un atelier
de două zile privind modul în care activitatea
bibliotecilor susține Agenda 2030 de dezvoltare
durabilă. După o selecție riguroasă, din 36 de
bibliotecari participanți la concurs, din cele două țări
(România și Republica Moldova), doar 20 au întrunit
toate cerințele impuse. Selectată din partea
Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș, a fost
Mihaela Penaru, președinte ANBPR-Filiala Argeș.
Forumul Internațional al Tinerilor Bibliotecari
„Bibliotecile și dezvoltarea durabilă a societății”, a III-a
ediție, organizat în perioada 12-13 aprilie 2018 la Liov,
în Ucraina de către Secția de Tineret a Asociației
Bibliotecilor din Ucraina.
Din partea ANBPR România a participat Ionela Panait
(BJ Argeș). În cadrul prezentării sale, Volunteering – a
valuable resource of libraries, aceasta a vorbit despre
contribuția bibliotecilor publice din România în
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, oferind
exemple concrete de proiecte ce includ și acțiuni de
voluntariat care ajută la îndeplinirea acestor obiective.
Bibliotecile publice și dezvoltarea comunitară –
tendințe și bune practici europene (2 nov 2017)
Conferință realizată în colaborare cu Centrul Europe
Direct Argeș. A fost acordat premiul ”Bibliotecarul
Anului” Bibliotecii Publice din Merișani, care prin
pasiunea și devotamentul doamnei bibliotecare
Marilena Ghinea, a atras numeroase proiecte de-a
lungul anului 2017, an pentru care s-a făcut
premierea.
În cadrul conferinței s-a derulat și atelierul de
educație media pentru multiplicatorii de informație
europeană, în parteneriat cu Mediawise Society
Romania, unde bibliotecarii au fost familiarizați cu
platforma digitală MindOverMedia, în scopul
cultivării gândirii critice și a dezvoltării simțului
pentru responsabilitate socială.

Conferinta Nationala ANBPR - Inițiative, Oportunități
Obiective
ale
Bibliotecilor
Publice
din
România.....pentru ca bibliotecile unesc comunitati",
Alba Iulia, noiembrie 2018.
Din partea Filialei Argeș a ANBPR au participat: Mihaela
Penaru, președinte ANBPR-Filiala Argeș, Mihaela
Voinicu, membru în Consiliul de Conducere al ANBPR și
Daniela Tudose, membru Biroul Executiv al ANBPRFiliala Argeș. De asemenea, ca o noutate în acest an,
Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj, a oferit zece
granturi de participare la conferința pentru bibliotecile
comunale, printre fericiții câștigători numărându-se și
Biblioteca Comunală Rucăr-Argeș.
Cu un titlu extrem de generos, conferința a oferit
posibilitatea participanților de a împărtăși și de a afla
diverse aspecte ale prezentului, dar și de a prospecta
viitorul bibliotecilor și al profesiei de bibliotecar.

CURSURI ȘI ATELIERE PROFESIONALE
Atelier profesional: ”Utilizarea instrumentelor ce
aparțin noilor tehnologii pentru furnizarea serviciilor
cu specific bibliografic”, 26 iunie 2018, 14 cursanți din
BJ Argeș.
Atelier profesional: ”Actualizarea cunoștințelor în
domeniul culturii informaționale în contextul creșterii
calității serviciilor de bibliotecă”, 25 iunie 2018, 12
cursanți din BJ Argeș.
Atelier profesional: ”Dezvoltarea abilităților și
cunoștințelor în domeniul comunicării intra- și extrainstituționale”, 22 iunie 2018, 9 cursanți din BJ Argeș.
Atelier profesional: ”Dezvoltarea competențelor în
comunicarea subiectelor pe teme europene”, 20 iunie
2018, 20 cursanți din bibliotecile comunale argeșene.

Mihaela Penaru,
Președinte ANBPR-Filiala Argeș

