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PROIECT DE MANAGEMENT 
 

(august 2015 – august 2019) 
 

 

 

 

Introducere 

 

ABR, conform statutului său, „este organizaţia profesională şi ştiinţifică a 

bibliotecilor şi bibliotecarilor din România” (Art.1, Statut). În această calitate, ABR 

organizează reuniuni ştiinţifice (colocvii, workshopuri, conferinţe), cursuri profesionale, 

editează lucrări de specialitate, sprijină participarea membrilor săi la diverse forme de 

perfecţionare naţionale şi internaţionale. Toate acestea au ca finalitate ridicarea nivelului 

profesional al bibliotecarilor.  

 ABR a fost unul dintre iniţiatorii Legii Bibliotecilor şi este un partener de lungă 

durată cu autorităţile în domeniu - Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei - pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei de specialitate. Ultimul demers în acest sens – modificarea Legii 

334 - a fost realizat în colaborare cu Biblioteca Naţională a României, în vara anului 

2013. 

Direcţiile de dezvoltare ale activităţii Diviziunii Biblioteci Naţionale a Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România trebuie să ia în considerare misiunea bibliotecilor 

componente, rolul lor în sistemul naţional de biblioteci, precum şi direcţiile strategice şi 

politicile publice din domeniu.  

 

Biblioteca Naţională a României administrează patrimoniul cultural naţional 

de publicaţii (cărţi, periodice), manuscrise, carte veche, incunabule, hărţi, fotografii, 

materiale audio-vizuale şi documente electronice. Pentru a-şi îndeplini misiunea esenţială 

de a asigura accesul de calitate la colecţiile sale, atât generaţiei de azi, cât şi celor 

viitoare - în scop de cercetare, studiu sau informare - Biblioteca Naţională a României are 

datoria de a achiziţiona, prelucra, prezerva şi valorifica toate tipurile de documente din 

patrimoniul naţional. Prin dimensiunea şi prin caracterul enciclopedic al colecţiilor sale, 

precum şi prin serviciile oferite comunităţii în întregul ei, Biblioteca Naţională este cea 

mai mare bibliotecă publică din România. 

 

Biblioteca Academiei Române, cu statut de bibliotecă naţională, are misiunea de 

a colecţiona, organiza şi a pune în valoare colecţii naţionale şi documente specifice de 

importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională, oferind cu precădere 

servicii pentru cercetători. 

 

Ambele biblioteci au strânse relaţii de colaborare cu LIBER – Liga Bibliotecilor 

Europene de Cercetare, aflată sub auspiciile Consiliului Europei. 
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Obiective 

 

Proiectul de management de faţă propune cinci obiective generale pentru 

Diviziunea Biblioteci Naţionale, pentru următorii patru ani:  

 

1) creşterea vizibilităţii şi prestigiului culturii şi patrimoniului documentar naţional, în 

ţară şi în lume; 

2) creşterea accesului la informaţie şi cunoaştere, prin punerea la dispoziţia utilizatorilor 

de noi produse şi servicii info-documentare; 

3) dezvoltarea şi consolidarea de parteneriate strategice, la nivel naţional, în vederea 

realizării şi implementării de strategii comune de susţinere a bibliotecilor; 

4) creşterea gradului de pregătire profesională, prin formarea profesională continuă; 

5) consolidarea organizaţională şi creşterea vizibilităţii şi prestigiului asociaţiei. 

 

Direcţii strategice 

 

Activitatea ABR trebuie să se orienteze, în perioada următoare, în cadrul susţinerii 

funcţiei patrimoniale a bibliotecilor membre ale acestei diviziuni, în sensul identificării şi 

promovării de programe şi proiecte cooperative de cercetare şi dezvoltare a 

componentelor acestei funcţii pentru: 

i) Crearea de instrumente şi produse de formare profesională continuă; 

ii) Dezvoltarea de produse şi servicii performante, flexibile şi accesibile, prin 

utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. 

Asociaţia, prin Diviziunea Biblioteci Naţionale, trebuie să contribuie la promovarea 

indicatorilor specifici, cum ar indicatorul care arată gradul de acoperire a producţiei de 

publicaţii prin Depozitului Legal, în cadrul bibliotecilor beneficiare ale depozitului legal 

central sau local. În acest context, Asociaţia poate promova sau dezvolta şi alte 

instrumente profesionale, cum ar fi Ghidul de aplicare a Depozitului Legal. 

Începând cu anul 2014, ABR şi BNR au un parteneriat pentru promovarea primului 

tezaur românesc de subiecte - LIVES-Ro, precum şi a Listei de subdiviziuni generale de 

subiect. Aceasta din urmă, utilizată în procesul de indexare, a fost postată pe site-ul 

Bibliotecii Naţionale, în prima parte a anului 2013. Această direcţie, benefică pentru 

sistemul naţional de biblioteci, trebuie dezvoltată prin colaborare şi în următorii ani, în 

vederea formării indexatorilor pentru utilizarea LIVES-Ro. 

Asociaţia a colaborat cu celelalte asociaţii naţionale profesionale, precum şi cu 

Biblioteca Naţională, pentru formularea propunerilor de modificare a Legii Bibliotecilor, 

nr. 334/2006, la elaborarea Standardului ocupaţional Bibliotecar – studii superioare, 

precum la elaborarea de proiecte şi documente pentru dezvoltarea bibliotecilor la nivel 

naţional. În cadrul Diviziunii Biblioteci Naţionale au fost centralizate aceste propuneri şi 

înaintate forurilor în drept. Genul acesta de proiecte comune breslei vor constitui o 

prioritate de lucru în cadrul Diviziunii, ca şi realizarea de reţele de lucru între asociaţiile 

profesionale: ABR, ANPR, ABBNR. 

Pregătirea profesională, urmată de o dezvoltare profesională continuă, constituie o 

prioritate pentru Asociaţia Bibliotecarilor din România, având drept obiectiv comun 

performanţa în domeniul biblioteconomic. Pentru perioada următoare, Diviziunea 

Biblioteci Naţionale îşi propune să susţină demersurile Asociaţiei de a obţine autorizaţia 
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de furnizor de cursuri din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor.  

Bibliotecile, şi în special bibliotecile mari şi de cercetare, au oferit dintotdeauna 

suport pentru procesele de formare, educaţionale, curriculare şi extracurriculare, dar şi 

pentru cercetarea ştiinţifică. Adunând şi comunicând tot ceea ce înseamnă patrimoniul 

documentar şi intelectual naţional, în toate formele sale de manifestare şi de stocare, 

tradiţionale şi contemporane, bibliotecile naţionale reprezintă un spaţiu (concret, dar şi 

abstract) propice pentru desfăşurarea etapei de documentare a demersului ştiinţific, dar şi 

de cultivare a abilităţilor şi de apropriere a cunoştinţelor noi privind domeniile 

cunoaşterii. În cadrul Diviziunii este necesară iniţierea şi dezvoltarea de campanii de 

conştientizare a factorilor de decizie, cu privire la rolul şi importanţa bibliotecilor în 

cadrul activităţii de educaţie şi cercetare, dar, mai ales, în păstrarea şi prezervarea 

patrimoniului cultural naţional şi local. 

Pentru realizarea de proiecte şi programe care să susţină direcţiile  de dezvoltare 

menţionate, membrii diviziunii îşi propun să apeleze la surse de finanţare şi granturi 

externe. Liniile de finanţare şi programele trasate în cadrul fondurilor nerambursabile, 

europene sau SEE, pentru perioada 2014-2020, creează, în contextul parteneriatelor 

stabilite la nivel naţional şi internaţional, noi oportunităţi de susţinere a programelor, 

proiectelor Asociaţiei. 

 

Concluzii 

 

Pentru atingerea celor cinci obiective generale, sunt obligatorii următoarele condiţii:  

● Colaborarea susţinută a membrilor Diviziunii, pentru realizarea documentelor comune;  

● Colaborarea cu celelalte diviziuni, pentru crearea şi aplicarea de proiecte de anvergură; 

● Colaborarea cu celelalte asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale. 

 Bibliotecile nu mai sunt demult organizaţii izolate, autarhice. Dezvoltarea 

tehnologiei informaţiei a determinat bibliotecile să funcţioneze în reţea. Globalizarea, 

comunicarea, cooperarea, partajarea cunoaşterii (cu ceilalţi actori ai stocării, prelucrării şi 

comunicării informaţiei şi cunoaşterii), a resurselor sunt elemente cheie, pentru ca 

bibliotecile să fie dinamice, flexibile, actualizate, apte să ofere servicii noi şi diversificate 

utilizatorilor din ce în ce mai pretenţioşi. Asociaţia, respectiv Diviziunea, trebuie să fie 

facilitatori pentru membrii comunităţii  bibliotecilor, în direcţia încurajării programelor şi 

proiectelor de partajare şi colaborare. 

 


