
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL ANBPR-filiala Argeș 

2021 

 
Prezentul Raport sintetizează activitatea din anul 2021 a ANBPR-filiala Argeș în 

următoarele direcții: Comunicare și promovare, Proiecte, Participare la evenimente 

profesionale și Formare profesională. 

Chiar dacă anul 2021 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 2021 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 1779 de urmăritori 

- 71 postări în anul 2021 

-promovare informații despre evenimentele: 

ANBPR, ANBPR-filiala Argeș și colaboratori ai 

acesteia, biblioteci publice din jud. Argeș  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anbpr-filiala-arges/
https://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anbpr-filiala-arges/
http://www.facebook.com/BiblioteciArgesene


 

PROIECTE 

 

Concursul Anual de lectură ”Bătălia Cărților” – ediția 

a VIII-a (2021) 

Proiect inițiat de Biblioteca Județeană Cluj și ANBPR, se 

desfășoară anual, cu sprijinul ANBPR-filiala Argeș.  

În anul 2021 la BJ Argeș, în cadrul acestei competiţii, la 

categoria 11-13 ani, s-au înscris 39 de copii și la categoria 

14-18 ani, s-au înscris 38 de adolescenţi. 

Finalele, derulate sub titlul ”Convinge-mă să citesc” s-au 

desfășurat în 28 octombrie și 29 octombrie 2021 

 

 

 

 

 

Code Kids 

             De la începutul lunii ianuarie 2021, în județul 

Argeș, mai precis în bibliotecile din localitățile: 

Topoloveni, Câmpulung si Rucăr, s-a desfășurat, pe 

tot parcursul  anului, proiectul Code Kids – copiii fac 

coding în bibliotecile publice. (Târgul de Știință). 

Participarea la Târgul Regional de Știință si calificarea 

la Targul National de Stiinta si Tehnologie pentru 

copii ne-au adus mari satisfactii. 

 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. 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 (Buzoiesti ). 

 
 

 

 
 



 

Maratonul de povești 
 

      Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în 

peste 150 de țări ale lumii.  

      Cu această ocazie, sărbătorită pentru a 71-a oară 

în țara noastră, 71 de bibliotecari din România și 

Republica Moldova, au citit cu voce tare povești, 

într-un Maraton live, pe Facebook. 

      71 de bibliotecari din 22 de județe ale României 

și 14 raioane din Republica Moldova au sărbătorit 

altfel această zi, citindu-le celor mici și celor mari 

povești frumoase, într-un Maraton de lectură, timp de 

8 ore. 

      Biblioteca Judeteana Arges “Dinicu Golescu” si 

Biblioteca Comunala Rucar au fost parte din proiect.  

 

Caruselul povestilor 

 

          Concurs de lectură ce are ca scop promovarea 

lecturii şi dezvoltarea plăcerii de a citi. Atelierul au fost 

susținut de Mihaela Penaru și Dana Tudose. Activitate 

inițiată de ANBPR-Filiala Argeș și desfăşurată în 

colaborare cu biblioteca din localitatea Topoloveni. 

Concursul se deruleaza din anul 2014. 

 

 
 

 

 

 

PARTICIPARE LA EVENIMENTE PROFESIONALE 

 

  

Colocviul bibliotecarilor 

 

Pe 18 iunie 2021, alături de colegi bibliotecari și 

reprezentanți ai autorităților locale din județul Arges: 

Mioveni, Pitești, Ștefănești, Vedea, Rucăr, Albota, 

Călinești, Rătești, Beleți-Negrești, Bogați, Leordeni, am 

marcat cei 600 de ani de atestare documentară a 

Topolovenilor printr-o incursiune în timp dar și prin 

abordarea de subiecte privind biblioteconomia și 

exemplele de bune practici la Biblioteca Orășenească 

Topoloveni. 



 

 

Bibliotecari pentru maine 
 

          Conferința online de două zile: 24-25 martie, 

organizată de Fundația Progress în parteneriat cu 

Institutul Goethe București, a reunit prezentări ale 

proiectelor moderne din bibliotecile publice din 

România și Republica Moldova, cât și dezbateri și 

discuții libere pornind de la materialele prezentate. 

 

 
 

 

 

CURSURI ȘI ATELIERE PROFESIONALE 

 

Mihaela Penaru, 

Președinte ANBPR-Filiala Arges 

 

TEACH FOR FUTURE 

In perioada 25 iunie 2021 (data finalizării selecției publice 

a participanților) și până în data de 09 septembrie 2021, 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR), în calitate de lider de 

consortiu, a coordonat organizarea sesiunilor de instruire 

din România. Cei 78 de participanți adulți, recrutați prin 

apel public, au fost beneficiarii unor sesiuni intensive pe 

teme de actualitate în domeniile Tehnologia Informației & 

Comunicaților, Managementul inovaţiei & Colaborarea în 

reţea și Antreprenoriat & Leadership. 

Din partea bibliotecii noastre a participat colega noastra 

Postu Ramona. 
 

 

 

PROGRAM DE SPECIALIZARE PENTRU 

OCUPAȚIA DE BIBLIOTECAR 

 

Modulul 2 - curs şi examen de calificare/ 

perfecţionare(studii superioare) – 10 bibliotecari BJ 

Arges 
 


