RAPORT DE ACTIVITATE AL ANBPR-filiala Argeș
2019
Prezentul Raport sintetizează activitatea din anul 2019 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:
Popescu Denisa – „Biblioteca te citeste” – la Pitesti,nr.
1/2019
A continuat apariția buletinului informativ
editat de ANBPR-filiala Argeș – Bibliosphere.
Pe parcursul anului 2019 au apărut 4 numere, cu
periodicitate trimestrială. Buletinul poate fi
consultat la:
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/a
nbpr-filiala-arges/

Comunicarea în social media:
www.Facebook.com/BiblioteciArgesene
-peste 1634 de urmăritori
- 97 postări în anul 2019
-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 VI-a (2019)
Proiect inițiat de Biblioteca Județeană Cluj și ANBPR,
se desfășoară anual, cu sprijinul ANBPR-filiala Argeș.
În anul 2019 la BJ Argeș, în cadrul acestei competiţii,
la categoria 11-13 ani, s-au înscris 92 de copii și la
categoria 14-18 ani, s-au înscris 60 de adolescenţi.
Finalele, derulate sub titlul ”Convinge-mă să citesc”
s-au desfășurat în 31 octombrie și 1 noiembrie 2019

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
2019 a fost Expoziţia „Animaţia culturală în
bibliotecile publice din România”.
Galeria foto este disponibilă virtual la adresa:
https://expozitiaanbpr.wordpress.com/
ANBPRfiliala Argeș a participat pentru al patrulea an
consecutiv.

Code Kids - De la începutul lunii februarie 2019,
în județul Argeș, mai precis în bibliotecile din
localitățile: Topoloveni, Bradu, Merișani, Vlădești,
Aninoasa, Bogați, Rucăr, Poienarii de Muscel,
Mușătești, precum si la Biblioteca Județeană
“Dinicu Golescu” Argeș, s-a desfășurat, pe tot
parcursul anului, proiectul Code Kids – copiii fac
coding în bibliotecile publice. (Targul de Stiinta)
Copiii, sub îndrumarea bibliotecarilor și
supervizarea specialiștilor de la Asociația Simplon și
Fundația Progress au parcurs ore de programare
vizuală, au exersat realizarea de scurte video-uri, au
învățat elemente de securitate privind utilizarea
internetului și au câștigat competențe care le vor
permite să pună bazele unor meserii utile în viitor.

Orașul citește -Lecturi urbane – ediţia a IX-a
– Campanie de promovare a lecturii. (iunie 2019),
participare in cadrul Festivalului de C’Arte – 140 de
carti date

Ora să ȘTIM - Atelierele au urmărit dezvoltarea
limbajului, lărgirea ariei de cunoaștere, stimularea
și dezvoltarea creativității și a gândirii libere, având
ca punct de pornire un set de cărți pentru copii cu
tematica ŞTIM adecvată vârstei, urmate
întotdeauna de activități practice sau jocuri de
cunoaștere (Leordeni, Moraresti, Rucar, Bradu,
Harsesti, Musatesti, Aninoasa, Sapata, Merisani,
Leresti, Rucar, Musatesti)

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: Rucar, Bogati, Musatesti (Filiala
Stroesti), Leordeni (trimestrial 2019). Concursul se
deruleaza din anul 2014.

Asociatia OvidiuRo – Fiecare copil, merita o
poveste –
Program pilot de stimulare a lecturii in gradinite si
biblioteca, de dezvoltare a vocabularului ce se
adreseaza copiilor din zone rurale defavorizate
(martie 2019)

Romania EducaB
Proiect prin care se doreşte stimularea şi
construcţia capacităţii educaţionale din bibliotecile
din România, în special cele din zona rurală. Doua
biblioteci argesene: Merisani si Bogati, au primit 10
rafturi pentru depozitarea cartilor in cadrul acestui
proiect.
Cultura’n Şură sau teatru la țară (partener
EducaB)
Cultura'n Sura aduce teatrul de la oras la sat. Surile
si curtile satenilor, gradinile si parcurile de vara au
devenit sali de spectacol. In cadrul acestui proiect,
mii de spectatori din satele si comunele tarii au
vazut pana acum in mijlocul comunitatii lor piese de
teatru clasice sau contemporane (Albestii de Arges,
Buzoiesti si Merisani).

Nesupusele
Este un proiect care pune în valoare elite, dar care,
în acelaşi timp, transformă biografii “obişnuite” în
biografii demne de a fi povestite. În prelungirea
cărţii şi a atelierelor, împreună cu cei mici şi mari, sa discutat despre subiecte inedite: succesul,
performanta,
istoria,
celebritatea.(Hartiesti,
Vladesti, Aninoasa si Boteni).

Coliblite
Proiect nou pe care Biblioteca Județeană Argeș îl
desfășoară, în colaborare cu ANBPR și ActiveWatch:
Coliblite (COmmunity LIBraries and digital LITEracy
skills for MLF children) și care a fost pilotat la
Biblioteca Comunală din Vlădești. (bulling-ului,
jocurile-beneficii si riscuri, socializarea online in
conditii de securitate)

Atelier 3D Printing
Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș cu
implicarea ECDL ROMANIA, a implementat, în
perioada 15 octombrie 2019, sub egida Săptămânii
Europene a Programării, proiectul cu titlul 3D
Printing Challenge in Libraries – Innovation and
Tech Practice for Students, finanțat de Google, în
cadrul competiției Google’s Europe Code Week
Grants.
Atelierul interactiv în domeniul modelării și
imprimării 3D a fost dedicat copiilor și tinerilor cu
vârste între11-18 ani, în special copii și tineri
dezavantajați (care aparțin unei minorități, copii și
tineri de sex feminin, care provin din familii
monoparentale, care au o situație financiară
precară, care au un grad de deficiență/handicap,
care provin din zone rurale defavorizate etc.).

PARTICIPARE LA EVENIMENTE PROFESIONALE
Conferința Națională a ANBPR “Bibliotecile
publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei
colective”
Abordând o temă de mare actualitate,
Conferința ANBPR de la Sibiu a constituit cadrul
profesional pentru dezbateri, schimburi de
bune practici și consfătuiri între profesioniștii
bibliotecilor publice și liderii inovatori ai
domeniului.
Conferința ANBPR de la Sibiu s-a înscris în seria
manifestărilor dedicate Anului Cărții. Din partea
Filialei Arges a participat d-na director adjunct
Mihaela Voinicu, Daniela Tudose(membru in
Biroul executiv) si Gabriela Radulescu – a
prezentat proiectul Coliblite

În perioada 21-23 octombrie 2019, s-a desfasurat la
Miercurea-Ciuc,Conferința Națională a ANBPR, cu tema
“Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea
digitală”. Delegatia din partea bibliotecii formata din
(Mihaela
Penaru-presedinte,
Ionela
Panaitvicepresedinte si Gabriela Radulescu, membru ANBPR)
au participat cu roll-up la Bulevardul bibliotecilor, un
concept de promovare a proiectelor bibliotecilor din
intreaga tara, precum si cu prezentarea „Servicii
moderne implementate in bibliotecile publice
argesene”.

CURSURI ȘI ATELIERE PROFESIONALE
Wikimedia și bibliotecarii – Atelier de
lucru, destinat bibliotecarilor și
profesorilor, în scopul creșterii
abilităților profesionale în crearea de
articole și adăugarea de referințe
bibliografice la documentele cu acces
liber, pe Wikipedia. Eveniment realizat
în colaborare cu ANBPR Romania și
Wikimedians of Romania and Moldova.
(februarie 2019)
Strategia serviciilor comunitare –
Curs de formare pentru bibliotecarii
implicați în proiectul național Code
Kids-Copiii fac coding în bibliotecile
publice. Am vorbit despre cum putem
construi o viziune comună despre
rețeaua de biblioteci publice din Argeș
și am identificat cele mai bune
modalități pentru a implementa
această viziune atât în interiorul
bibliotecii cât și în exteriorul ei.

Mihaela Penaru,
Președinte ANBPR-Filiala Argeș

