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RAPORT 

(septembrie 2007 - septembrie 2008) 

 

Introducere 

 

În chiar zilele acestei conferinţe, pe data de 19 septembrie 2008, se împlineşte exact un 

an şi jumătate de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, eveniment care a avut 

loc la 19 martie 2008, în Aula Bibliotecii Academiei Române. 

Era şi timpul ca după 18 ani de la reluarea activităţilor asociative în domeniul nostru să 

creăm cadrul pentru reunirea bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci într-o organizaţie 

unitară, care să reprezinte vocea unei bresle. Noua asociaţie a fost concepută sub o formă 

descentralizată, asemănător structurii organizatorice de la British Library Association, dar 

preluând ceva şi din formula IFLA, îndeosebi referitor la organizarea activităţilor profesionale în 

diviziuni şi secţiuni. Fireşte, toate la alte dimensiuni şi strict adaptat stadiului de dezvoltare a 

bibliotecilor şi biblioteconomiei româneşti.  

 Într-un anumit fel am reluat totul de la zero, începând cu completarea de adeziuni 

individuale, dar, pentru simplificarea aspectelor juridice, am acceptat ideea transformării ABIR 

în ABR, pe baza unui statut nou. 

 Succesul de care se bucură noua asociaţie este vizibil şi în creşterea necontenită a 

numărului de membri de la 937, câţi erau la data constituirii, la 2413, câţi numără astăzi ABR. 

Tot mai mulţi bibliotecari care simt că au ceva de spus aderă la asociaţia noastră. ABR este 

asociaţia tuturor bibliotecarilor indiferent că sunt conducători de biblioteci sau simpli 

bibliotecari, indiferent că au studii doctorale sau sunt debutanţi în meserie: toţi sunt egali în faţa 

problemelor profesionale. Ei iau parte la reuniunile profesionale cu titlu individual şi nu ca 

reprezentanţi ai unei biblioteci - asemănător experţilor IFLA. 
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Realizări majore 

 

 Raportul de faţă urmează o altă formulă decât cea folosită în anii trecuţi. Ne vom limita 

numărul comentariilor la minimum posibil, lăsând faptele să vorbească. Este maniera de raport 

care este larg practicată de asociaţiile de profil din străinătate şi nu numai.  

Aşadar, vom enumera câteva din principalele realizări de la precedenta conferinţă: 

1. În zilele de 26-27 noiembrie 2007, ABR în cooperare cu Institutul Goethe din 

Bucureşti a organizat workshop-ul cu tema ,,Promovarea lecturii pentru copii în bibliotecile din 

Germania şi România”. Discuţiile au fost conduse de doamna dr. Ulrika Buchmann 

(Universitatea din Hanovra, Germania). Au participat la dezbateri 25 de bibliotecari care 

lucrează cu copii sau sunt preocupaţi de problemele lecturii copiilor din mai multe biblioteci 

publice şi instituţii de învăţământ. De subliniat că au fost prezenţi şi bibliotecari din bibliotecile 

publice din Piteşti, Oneşti şi Sibiu, interesaţi de cunoaşterea noilor metode menite să atragă 

copiii spre bibliotecă.  

2. Realizarea cea mai importantă de la conferinţa precedentă a fost constituirea 

Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice (CARER). Şedinţa de constituire a avut loc în 

data 23 iunie 2008. Membrii fondatori ai CARER sunt: Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol 

I” din Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” din Iaşi, Biblioteca 

Centrală Universitară ,,Eugen Todoran” din Timişoara, Biblioteca Academiei Române, 

Universitatea din Craiova, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea 

Transilvania din Braşov, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea ,,Valahia” din 

Târgovişte, Institutul de Virusologie ,,Ştefan S. Nicolau” al Academiei Române, Institutul de 

Biochimie al Academiei Române, Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române. A fost 

ales şi un Consiliu Director, care va pune în practică şi va controla politica de achiziţii prin 

consorţiu şi care este format din prof. univ. dr. Mircea Regneală (BCU „Carol I” din Bucureşti - 

preşedinte), lector univ. dr. Liviu Bogdan Vlad (Academia de Studii Economice din Bucureşti - 

vicepreşedinte), Rodica-Maria Volovici (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - 

vicepreşedinte), Corneliu Lepădat (Biblioteca Academiei Române - vicepreşedinte), Robert 

Coravu (BCU „Carol I” din Bucureşti - secretar general). 

3. S-a obţinut aprobarea pentru realizarea de către ABR a formării profesionale 

continue pentru bibliotecarii cu studii superioare. Acreditarea ABR ca formator va avea urmări 

benefice asupra calităţii muncii de bibliotecă, care trebuie să răspundă standardelor europene în 

domeniu. Începând din această toamnă, asociaţia va organiza cursuri de perfecţionare, iniţial în 

zonele majore ale activităţii de bibliotecă.  



Consiliul de conducere  

 

Potrivit Statutului ABR, consiliul de conducere este format de 17 membri (1 preşedinte, 5 

vicepreşedinţi reprezentând cele cinci diviziuni IFLA, 1 secretar general, 1 trezorier, alţi 9 

membri cu responsabilităţi individuale în conducerea asociaţiei). 

Reuniunile s-au desfăşurat trimestrial, iar toate deciziile s-au luat în comun, prin vot 

deschis. 

Şedinţa din 13 decembrie 2007 

Ordinea de zi: 

1. Discutarea şi aprobarea cheltuielilor efectuate la Conferinţa Naţională de la Braşov. 

2. Situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2007. 

3. Situaţia înscrierilor în ABR. 

4. Aprobarea tematicii ,,Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării” pe 

anul 2008. 

5. Calendarul reuniunilor diviziunilor şi secţiunilor ABR pentru anul 2008. 

6. Aprobarea codului deontologic al bibliotecarilor din România. 

Şedinţa din 18 aprilie 2008  

Ordinea de zi: 

1. Situaţia achitării cotizaţiilor pe primul trimestru al anului 2008. 

2. Situaţia înscrierilor în ABR. 

3. Acţiuni în vederea sărbătoririi Zilei bibliotecarului (23 aprilie 2008). 

4. Stadiul organizării celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR. 

5. Stadiul demersurilor privind obţinerea aprobării de organizare a cursurilor de formare 

continuă de către ABR (studii superioare). 

6. Completarea componenţei Consiliului de conducere şi a Biroului de coordonare a 

Diviziunii Biblioteci universitare, în urma demisiei d-nei Angela Repanovici (au fost alese 

următoarele persoane: Adriana Szekely - preşedinte al diviziunii, Ivona Olariu - membru al 

Consiliului de conducere şi secretar al diviziunii, Luminiţa Danciu - membru al Biroului de 

coordonare al diviziunii). 

7. Sponsorizări pentru participarea la conferinţe internaţionale (Crina Mihăilescu şi 

Corina Apostoleanu). 

Şedinţa din 24 iunie 2008 

Ordinea de zi: 



1. Stadiul constituirii Consorţiului de Achiziţie a Resurselor Electronice în România 

(CARER). 

2. Organizarea celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR. 

3. Premii (stabilirea comisiilor pentru fiecare diviziune şi a mărimii premiilor) şi 

distincţii ABR pentru cea de-a XIX-a Conferinţă Naţională. 

4. Lista invitaţiilor din ţară şi străinătate la Conferinţa Naţională. 

5. Raport privind desfăşurarea reuniunilor secţiunilor ABR. 

6. Propunere de creare a unei noi secţiuni în cadrul Diviziunii biblioteci şcolare 

(Secţiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă). 

7. Proiectul formării profesionale continue pentru 2008-2009. 

8. Propuneri de modificări la Statutul ABR. 

 

Propuneri aprobate de Consiliul de conducere şi propuse spre validare Adunării generale 

 

1. Separarea Adunării generale a ABR (care se va convoca o dată la doi ani) de 

Conferinţa Naţională (care va avea un caracter exclusiv profesional şi ştiinţific şi se va organiza 

anual) - fapt care va comporta modificări în Statutul ABR. 

2. Stabilirea cotizaţiilor individuale şi pe instituţie pentru anul 2009. 

3. Elaborarea metodologiei de organizare şi raportare a alegerilor în filiale şi a 

reuniunilor ştiinţifice ale diviziunilor şi secţiunilor ABR. 

 

Diviziuni 

  

 Diviziunea Biblioteci universitare s-a reunit la Biblioteca Universităţii “Transilvania” din 

Braşov, în zilele de 16 şi 17 ianuarie. La această întrunire, care a fost destinată în principal 

managerilor de bibliotecă, au participat 23 de persoane, reprezentând 16 biblioteci universitare. 

În prima zi a reuniunii, doamna prof. univ. dr. Anca Duţă, directorul Departamentului 

Management Proiecte al universităţii braşovene, a prezentat atât oferta Uniunii Europene de 

finanţare a proiectelor de cercetare, cuprinsă în Programul-Cadru 7 (FP7), cât şi oferta CNCSIS, 

sugerând şi câteva opţiuni pe care le au bibliotecile universitare în această direcţie. 

În ziua de 17 ianuarie, participanţii au luat în discuţie proiectele Legii învăţământului 

superior şi Legii privind statutul personalului didactic, aflate în dezbatere publică, şi au formulat 

propuneri de amendare care au fost transmise Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 



Întrunirea Diviziunii Biblioteci specializate a ABR s-a desfăşurat pe data de 28 februarie 

2008, gazdă fiind Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti. Tema abordată a fost 

Valorificarea colecţiilor specializate cu ajutorul sistemelor informatizate de bibliotecă. 

În data de 12 martie 2008, conducerea Diviziunii Biblioteci şcolare s-a întâlnit la sediul 

ABR cu membrii diviziunii, bibliotecari din şcoli şi centre de documentare şi informare. Au fost 

discutate probleme legate de constituirea şi desfăşurarea de proiecte educaţionale în şi prin 

bibliotecă şi încheierea de parteneriate pentru educaţie. 

Partea a doua a activităţii s-a desfăşurat la Biblioteca Naţională Pedagogică “I.C. 

Petrescu Bucureşti”, unde s-a discutat planul Conferinţei Naţionale a bibliotecarilor şcolari, care 

s-a desfăşurat în zilele de 29-30 mai 2008, la Bucureşti, în organizarea Diviziunii Biblioteci 

şcolare şi a Bibliotecii Pedagogice Naţionale. 

Diviziunile Biblioteci naţionale şi Biblioteci publice nu au organizat întruniri. 

 

Secţiuni 

 

 La începutul anului, s-a înfiinţat o nouă secţiune - Tehnici pedagogice în bibliotecă, sub 

coordonarea Diviziunii Biblioteci şcolare. Secţiunea este condusă de doamna Cristina Vintilă 

(Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”). 

 În anul 2008, toate secţiunile ABR, cu excepţia Secţiunii Biblioteci medicale, au 

organizat întruniri profesionale. În cadrul acestor întruniri, abordările teoretice, reflectate prin 

susţinerea unor comunicări, au fost completate de discuţii pe marginea unor probleme concrete. 

În perioada 12-13 iunie 2008, a avut loc întâlnirea secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea 

Colecţiilor la Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi. Tema 

întâlnirii a fost aplicarea OUG 34, ţinând cont de personalitatea juridică a fiecărui tip de 

bibliotecă, în vederea elaborării  metodologiei pentru achiziţia prin cumpărare de documente de 

către toate tipurile de biblioteci. 

În perioada 12-13 iunie 2008, s-au desfăşurat la Iaşi, la sediul Bibliotecii Centrale 

Universitare „Mihai Eminescu”, lucrările întâlnirii anuale a secţiunii Colecţii speciale, 

conservare şi restaurare, care şi-a propus două teme de discuţie: descrierea bibliografică 

informatizată a colecţiilor speciale şi probleme şi soluţii privind conservarea documentelor. 

Întâlnirea a reunit specialişti conservatori, bibliotecari şi informaticieni din biblioteci naţionale, 

universitare şi publice. În urma acestei întâlniri, s-a întocmit o listă cu adrese utile pentru toţi cei 

care prelucrează, conservă şi valorifică fondul vechi. Lista, care va fi îmbogăţită şi actualizată 

periodic, poate fi consultată pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/colspec_surse.html. 



În zilele de 12 şi 13 mai 2008, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din 

Iaşi a avut loc o sesiune de lucru a secţiunii Catalogare-Indexare, având ca obiectiv fixarea 

coordonatelor pentru elaborarea unui ghid de catalogare, respectiv a unui ghid de indexare. 

Agenda întrunirii de la Iaşi a cuprins încă un obiectiv, şi anume discutarea unor probleme legate 

de uniformizarea tehnicilor de lucru în cadrul Proiectului România, prin care se realizează 

catalogarea analitică a articolelor din reviste româneşti.  

În aceeaşi locaţie şi beneficiind de bunăvoinţa aceleiaşi gazde - BCU Iaşi - şi-a desfăşurat 

întrunirea de lucru şi secţiunea Periodice, care a avut ca teme principale de discuţie descrierea 

bibliografică a periodicelor în sistem informatizat şi digitizarea publicaţiilor periodice. 

Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost gazda sesiunii anuale 

a secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumutul  interbibliotecar, care s-a desfăşurat în 

perioada 29-30 mai 2008 şi care a fost dedicată discuţiilor pe marginea Codului deontologic al 

bibliotecarului. 

Lucrările secţiunii Informatizare au avut loc la Timişoara, în perioada 5-6 iunie 2008. 

Pentru anul 2008, secţiunea şi-a propus, printre altele, întocmirea unui model de caiet de sarcini 

privind achiziţia de echipamente informatice şi software-uri de bibliotecă, obţinerea, prin 

intermediul unui chestionar, a unei situaţii la nivel naţional cu privire la stadiul informatizării 

bibliotecilor şi continuarea parametrizării ROLINEST.  

În zilele de 12-13 iunie 2008, la BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi a avut loc întâlnirea 

profesională a secţiunii Statistică şi evaluare. S-au dezbătut diferite aspecte referitoare la 

evaluarea în biblioteci: evaluarea formarii utilizatorilor prin aplicarea unor sondaje de opinie sau 

chestionare; evaluarea programelor/modulelor de formare profesionala; evaluarea personalului 

de specialitate; evaluarea bibliotecilor pe baza indicatorilor de performanta etc. S-a conturat un 

set de criterii aplicabil în evaluarea personalului (după modelul bibliotecilor centrale 

universitare), pe baza unor punctaje alocate fiecărui criteriu. S-a prezentat comparativ sistemul 

de acordare a salarizării diferenţiate, în urma evaluării activităţii profesionale individuale a 

personalului de specialitate, în mai multe tipuri de biblioteci. 

Lucrările întrunirii anuale a secţiunii Referinţe s-au desfăşurat în zilele de 6-7 mai la 

Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi au cuprins prezentări practice ale 

unor servicii de referinţe furnizate de bibliotecile din ţară şi ale unor baze de date, concluzii şi 

sugestii privind îmbunătăţirea colaborării în cadrul proiectului de furnizare de referinţe prin e-

mail REM-RO, prezentarea proiectului Ghidului bibliotecilor din România, vol. I - Biblioteci 

universitare. 



În ziua de 29 mai 2008, la sediul BCU „Carol I” din Bucureşti s-a desfăşurat întâlnirea 

profesională a secţiunii Legislaţie. Dezvoltare profesională a ABR. S-a discutat oportunitatea 

realizării unui material pe suport dublu (CD/hârtie), care să cuprindă legislaţia de bibliotecă 

actuală. Au mai fost discutate punctual probleme legate de inspecţia în biblioteci, de stabilirea 

zonelor de îndrumare a bibliotecilor centrale universitare, legislaţia care permite angajarea în 

cumul a bibliotecarilor pensionari, acordarea unor sporuri, acreditarea asociaţiei ca formator. 

 

Filiale 

 

În luna februarie, s-a constituit filiala Neamţ a ABR, alcătuită din 42 de bibliotecari. În 

prezent, singurele judeţe în care asociaţia nu are filiale sunt Brăila şi Harghita. 

Comunicarea cu filialele este, în general, defectuoasă. Foarte puţini preşedinţi de filiale 

răspund la e-mail-urile transmise de secretariatul ABR. Din această cauză, unele dintre 

obiectivele propuse de conducerea ABR nu au putut fi îndeplinite. De exemplu, confecţionarea şi 

distribuirea în teritoriu a carnetelor de membru ABR nu au putut fi realizate din cauză că marea 

majoritate a preşedinţilor de filiale nu au răspuns apelului nostru de a verifica lista membrilor din 

filialele pe care le coordonează şi de a ne semnala eventualele erori şi omisiuni. 

De asemenea, activităţile organizate de bibliotecarii din teritoriu, fie sub egida ABR, fie 

în alt context, sunt rareori semnalate secretariatului asociaţiei. Totuşi, există şi câţiva 

corespondenţi fideli, care ne-au transmis cu mai mică sau mai mare regularitate informări cu 

privire la evenimente semnificative pentru bibliotecari şi biblioteci: Maria Creţu (Bacău) Nicolae 

Sârbu (Caraş Severin), Mariana Mola (Giurgiu), Diana Ionescu (Maramureş), Viorica Morărescu 

(Olt), Valentina Lupu (Vaslui), Stela Sebe (Vrancea). Toate aceste evenimente au fost reflectate 

pe blogul ABR. 

 

Activităţi editoriale  

 

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cea mai importantă publicaţie 

de specialitate de nivel academic, şi-a continuat apariţia şi în anul 2008, conform următoarei 

planificări: 

- Nr. 1: Probleme actuale ale bibliotecilor publice - coordonator: drd. Corina 

Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană Constanţa) - publicat; 

- Nr. 2: Implicarea bibliotecilor româneşti în proiecte de cercetare ştiinţifică - 

coordonator: conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Biblioteca Naţională a României) - sub tipar; 



 - Nr. 3: Bibliotecile digitale de cercetare şi accesul la informaţie - coordonator: drd. 

Tiberiu Ignat (INID) - în pregătire; 

- Nr. 4: 500 de ani de tipar românesc - coordonator: conf. univ. dr. Victor Petrescu 

(Universitatea „Valahia” din Târgovişte) - în pregătire. 

În a doua parte a anului 2008, a ieşit de sub tipar, în colecţia Biblioteca ABR, volumul 

Documente audiovizuale şi multimedia în biblioteci: ghid IFLA (traducere şi adnotare de Mircea 

Regneală; anexe traduse de Gabriela Raicu şi Corina Dovîncă). Pe lângă traducerea şi adaptarea 

recomandărilor IFLA privind documentele audiovizuale şi multimedia, lucrarea conţine, în 

anexe, mai multe documente care facilitează înţelegerea mai exactă a multimediei, a implicaţiilor 

pe care acest suport le are în zone precum proprietatea intelectuală şi dreptul de autor, a 

importanţei lui în contextul preocupărilor actuale privind digitizarea documentelor, licenţele de 

bibliotecă şi constituirea de consorţii. 

Asociaţia şi-a propus să editeze în acest an primul volum - Biblioteci universitare - al 

lucrării Ghidul bibliotecilor din România. În acest scop, a fost elaborat un chestionar, care a fost 

distribuit tuturor bibliotecilor universitare din ţară. Din cauză că, până în prezent, nu toate 

bibliotecile au completat acest chestionar, publicarea lucrării a fost amânată pentru anul următor.  

Un alt instrument de referinţe important editat de asociaţia noastră, Repertoriului 

lucrărilor elaborate de bibliotecile din România -  volumul 2: Lucrări elaborate de biblioteci de 

învăţământ superior, este în curs de finalizare.  

 

Instrumente de comunicare 

 

Blogul ABR (http://proiectabr.wordpress.com), o modalitate modernă şi eficientă de 

comunicare, a devenit din ce în ce mai cunoscut în rândurile comunităţii bibliotecarilor din 

România, ajungând la peste 90 000 de accesări. Blogul pune la dispoziţie, cu rapiditate, 

informaţii de actualitate privind activităţile asociaţiei. La sfârşitul anului 2007, în cadrul blogului 

a fost inaugurată o secţiune dedicată bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar, care conţine 

resurse Internet de interes pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în biblioteci şcolare şi CDI-

uri. De altfel, statisticile ne arată că blogul ABR este consultat cu o mare frecvenţă de 

bibliotecarii din învăţământul preuniversitar, iar cele mai căutate teme sunt legate de formarea şi 

perfecţionarea profesională. 

Site-ul ABR (http://www.abr.org.ro) este, de asemenea, actualizat în permanenţă şi 

reflectă într-un mod structurat activităţile asociaţiei. 

 



Relaţii internaţionale 

 

ABR are relaţii cu numeroase asociaţii şi organizaţii internaţionale de profil: Asociaţia 

Bibliotecarilor Italieni, Asociaţia Bibliotecarilor Francezi, Asociaţia Bibliotecarilor Belgieni, 

Asociaţia Bibliotecarilor Englezi, Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari, Liga Bibliotecilor 

Europene de Cercetare (LIBER), Biroul European al Asociaţiilor de Bibliotecari şi Specialişti în 

Ştiinţele Informării şi Documentării (EBLIDA), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de 

Biblioteci şi Bibliotecari (IFLA) etc. Am primit cu diferite ocazii vizite ale reprezentanţilor 

acestor asociaţii şi organizaţii, iar colegi din ABR au fost prezenţi la reuniunile organizate de ele. 

 

 

Biroul executiv al Asociaţiei Bibliotecarilor din România 

 

  


