RAPORT DE ACTIVITATE AL ANBPR-Filiala Argeș
pe anul 2020
Prezentul Raport sintetizează activitatea din anul 2020 a ANBPR-filiala Argeș în
următoarele direcții: Comunicare și promovare, Proiecte, Participare la evenimente
profesionale și Formare profesională.
Chiar dacă anul 2020 a fost un an pandemic și ne-am desfășurat activitatea în condiții
speciale, am încurajat membrii filialei să participe la cursuri, activități, webinarii online,
contribuind astfel la formarea lor 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 buletinului informativ
editat de ANBPR-filiala Argeș –
Bibliosphere.
Pe parcursul anului 2020 au apărut 4 numere,
cu periodicitate trimestrială. Buletinul poate fi
consultat la:
https://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional
/anbpr-filiala-arges/

Comunicarea în social media:
www.Facebook.com/BiblioteciArgesene
-peste 1716 de urmăritori
- 76 postări în anul 2020
-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 VII-a (2020)
Proiect inițiat de Biblioteca Județeană Cluj și ANBPR, se
desfășoară anual, cu sprijinul ANBPR-filiala Argeș.
În anul 2020 la BJ Argeș, în cadrul acestei competiţii, la
categoria 11-13 ani, s-au înscris 35 de copii și la categoria
14-18 ani, s-au înscris 20 de adolescenţi.
Finalele, derulate sub titlul ”Convinge-mă să citesc” s-au
desfășurat on-line în 22 octombrie și 30 octombrie 2020.

Code Kids - De la începutul lunii ianuarie 2020, în
județul Argeș, mai precis în bibliotecile din
localitățile: Topoloveni, Vlădești, Rucăr, Mușătești, sa desfășurat, pe tot parcursul anului, proiectul Code
Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice.
Copiii, sub îndrumarea bibliotecarilor și supervizarea
specialiștilor de la Asociația Simplon și Fundația
Progress au parcurs ore de programare vizuală online,
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.
Romania EducaB
Proiect prin care se doreşte stimularea şi construcţia
capacităţii educaţionale din bibliotecile din România, în
special cele din zona rurală.
Cultura’n Şură sau teatru la țară (partener EducaB)
Cultura'n Sura aduce teatrul de la oras la sat. Șurile si
curțile sătenilor, grădinile și parcurile de vară au devenit
săli de spectacol. In cadrul acestui proiect, mii de
spectatori din satele și comunele țării au văzut până acum
in mijlocul comunității lor piese de teatru clasice sau
contemporane. În Argeș astfel de evenimente au avut loc
la: Albeștii de Argeș și Buzoiești.

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 2020 a fost
Expoziţia „Seniorii şi biblioteca, serviciile
bibliotecilor publice pentru persoane vârstnice”.
Galeria foto este disponibilă virtual la adresa:
https://expozitiaanbpr.wordpress.com/2020/09/23/gal
erie-foto-2020/
ANBPR-filiala Argeș a participat pentru al cincilea an
consecutiv.
CURSURI ȘI ATELIERE PROFESIONALE

Cum creștem rolul bibliotecilor în promovarea
lecturii. Secretele organizării cu succes a unei
expoziții tematice
Pe 15 ianuarie, s-a discutat, alături de câțiva specialiști
din domeniul comunicării și al designului grafic
(Headsome Communication), principiile care stau la
baza conceperii unei expoziții tematice, organizate în
cadrul unei biblioteci. Seminarul și-a propus să adune
împreună, într-un cadru informal, profesioniști din
domeniul bibliotecilor, pentru a discuta soluții concrete
care se pot găsi la îmbunătățirea activității de zi cu zi
într-o bibliotecă.
Scoala de Vara
In perioada 3-7 august 2020, a avut loc ediția online a
Școlii de Vară pentru Noii Bibliotecari, desfășurată online și intitulată „Bibliotec@ va crește cu mine!”. Prin
atelierele de lucru și sesiunile de formare derulate,
bibliotecarii au fost încurajaţi să identifice problemele şi
oportunităţile legate de profesia lor, dar şi să contribuie
la dezvoltarea unui cadru adecvat pentru elaborarea și
implementarea unor proiecte și planuri de acţiune
comune. În cadrul zilelor de curs, au fost discutate
diverse probleme profesionale, au avut loc ateliere de
lucru mediate şi coordonate de profesionişti din biblioteci
şi din organizaţii de dezvoltare comunitară.
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