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1. REPERE ISTORICE ALE CONSTITUIRII ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA 

 

Pe 19 iulie 1919, profesorului Nicolae Iorga i se atribuia în mod onorific sarcina de a organiza 

şi conduce bibliotecile din subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice, dar şi de a conduce 

Asociaţia acestor biblioteci publice. Deoarece după cinci ani de la înfiinţarea Asociaţiei nu s-au 

înregistrat rezultate remarcabile, a fost nevoie de noi eforturi organizatorice şi de clarificări ale 

ţelurilor spre care să tindă bibliotecarii din întreaga ţară. 

În anul 1924, Directorul Fundaţiei Universitare „Carol I”, Al. Tzigara-Samurcaş sublinia faptul 

că: „Ideea unei asociaţiuni a bibliotecarilor a răsărit din convingerea că bibliotecile de la noi sunt 

organizate într-un mod extrem de variat, că nu există nici o unitate în organizarea lor, şi că acest fapt 

este în paguba culturii generale. Pentru această lipsă de organizaţie unitarã, este semnificativ faptul 

că mai uşor şi mai intens ţinem legătura cu bibliotecile din străinătate, decât cu cele de la noi, dintre 

care cu multe nu putem avea azi nici o legătură […] Având în vedere starea precară  în care se aflã 

bibliotecile din întreaga ţară, am hotărât ţinerea unui congres al bibliotecarilor în luna aprilie 1924. Cu 

acest prilej urmeazã să se arate, pe de o parte, lipsurile de care suferim, cât şi măsurile de îndreptare 

care se impun, deşteptându-se astfel interesul general pentru aşa de importantul rol pe care trebuie 

să-l aibă bibliotecile în cultura unui popor.”1 

Eugen Pavel Barbul, directorul Bibliotecii Universitare din Cluj, şi-a comunicat propunerile în 

iulie 1924 (congresul fusese amânat pentru septembrie): „Propunerile pe care intenţionăm a le face şi 

susţine înaintea congresului, le cuprindem într-un singur punct şi anume: «Înfiinţarea Asociaţiei 

bibliotecarilor din ţară. [...]  Asociaţia ar fi organul competent pentru rezolvarea tuturor chestiunilor 

de specialitate, de existenţa cărora vor avea să ţină  seamă  factorii conducători. În primile probleme, 

pe care ar urma să le rezolve asociaţia, amintim: a) alcătuirea unui regulament unic pentru toate 

                                                 
1 Oprea, Nedelcu. Asociaţia bibliotecarilor din  România. În: Asociaţia – buletin informativ pentru bibliotecile publice din 

jud. Galaţi, anul 1, nr. 1, decembrie 2005, p. 5. 
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bibliotecile din ţară, b) asigurarea unei situaţii materiale echitabile a bibliotecarilor şi c) înfiinţarea 

unui organ de publicitate.” 

Profesorul Petre Andrei, directorul Bibliotecii Universitare din Iaşi, comunica la 8 aprilie 1924: 

„...cât priveşte congresul..., cred că e necesar mai ales acum, când biblioteca e resursa tuturor 

intelectualilor pentru care cumpărarea unei cărţi a devenit un adevărat lux.” 

P. Andrei, în scrisoarea din iulie 1924, a propus să se discute „în mod special problema 

salarizării, gradaţiilor şi în general situaţia materială  a bibliotecilor şi bibliotecarilor”. 

După întrunirea prealabilã, din iunie 1924, a fost trimisă o nouă scrisoare către toate 

bibliotecile, semnată de acelaşi Al. Tzigara–Samurcaş, ce însoţea proiectul de statut, aprobat de 

Congres la 15 septembrie 1924, din care reţinem: 

„Art. 2. Scopurile Asociaţiei sunt: 

I. Să se ocupe de toate chestiunile ce privesc interesele bibliotecilor şi bibliotecarilor; 

II. Să sprijine printr-o acţiune sistematică orice iniţiativă care ar avea ca scop înfiinţarea şi     

   organizarea de biblioteci publice şi private, chemate să contribuie la desvoltarea culturii     

  naţionale; 

III. Să apere drepturile şi interesele comune ale bibliotecilor şi bibliotecarilor din întreaga ţară.” 

La Conferinţa din 1947, s-a încercat să se facă primul pas pentru reorganizarea Asociaţiei 

Bibliotecarilor, înfiinţată în 1924, ca o continuitate a vieţii asociative a bibliotecarilor. Conferinţa a fost 

convocată din iniţiativa Bibliotecii Academiei Române, director prof. Ion I. Nistor, împreună cu 

Biblioteca Fundaţiei Universitare „Carol I”. De reţinut că problemele puse în discuţie în 1947 erau 

asemenea celor care au motivat înfiinţarea Asociaţiei în anul 1924: „1/. Organizarea unitară a 

bibliotecilor publice, 2/. Împrumuturile şi schimburile interbibliotecare, 3/. Întocmirea catalogului 

general al tuturor Bibliotecilor din ţară, 4/. Legăturile cu străinătatea, 5/. Înzestrarea bibliotecilor şi 

situaţia personalului de serviciu.” 

 După evenimentele din 1989, viaţa asociativă în perimetrul bibliotecilor din România cunoaşte 

o segmentare, mai întâi prin înfiinţarea, în 27 martie 1990, a A.B.I.R. – Asociaţiei Bibliotecarilor din 

Învăţământ, România, şi apoi prin apariţia A.N.B.P.R. – Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România, pentru bibliotecarii din reţeaua bibliotecilor publice. Din aceasta 

din urmă, s-au desprins încă două asociaţii, cea a bibliotecarilor din Biblioteca Municipală „Mihail 

Sadoveanu” (B.M.M.S/ A.B.I.D.O.B, mai 1991), iar cea de-a doua, a bibliotecarilor din Biblioteca 

Naţională a României – A.B.B.N.R (22 octombrie 1999).  
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 O primă încercare de reunificare a asociaţiilor de bibliotecari este „momentul  federalizării”, în 

iunie 1999.  Atunci  are loc Adunarea de constituire a F.A.B.R. – Federaţia Asociaţiilor de Biblioteci 

din România, la care aderă ca părţi constitutive: A.B.I.R., A.N.B.P.R., A.B.B.N.R. şi A.B.I.D.O.B.   

Stimulaţi de ideea refacerii unităţii prin asocierea bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, 

ca unică şansă de a sensibiliza structurile administraţiei publice centrale şi locale, astfel încât forurile 

tutelare să ţină seama de „importantul rol pe care trebuie să-l aibă bibliotecile”, în  data de 19 martie 

2007, cei 181 de participanţi reuniţi în Aula Bibliotecii Academiei Române au votat în unanimitate 

noul statut al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) şi transformarea Asociaţiei Bibliotecarilor 

din Învăţământ – România (ABIR) în Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR).2 Comparând 

statutele asociaţiei bibliotecarilor din România din 1924 cu cel aprobat după mai bine de 80 de ani, în 

2007,  putem afirma că ambele statute subliniază necesitatea constituirii personalului din biblioteci 

într-o asociaţie care să lupte pentru drepturile, în special cele profesionale, ale celor care slujesc 

biblioteca, cartea şi cititorii săi. 

 

2. CE ESTE A.B.R.? 

 

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) este organizaţia profesională şi ştiinţifică a 

bibliotecarilor şi bibliotecilor din România, apolitică, independentă, neguvernamentală şi 

nonprofit, cu personalitate juridică, autonomă din punct de vedere material, structural şi 

funcţional, conform Statutului. ABR sprijină dezvoltarea teoretică şi practică a biblioteconomiei 

şi ştiinţelor informării prin studierea principalelor probleme de ordin ştiinţific, tehnic şi 

organizatoric privind bibliotecile şi personalul acestora, promovarea intereselor profesionale şi 

ştiinţifice ale bibliotecarilor şi bibliotecilor din România şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare, 

precum şi prin reprezentarea bibliotecilor româneşti în relaţi ile profesionale şi ştiinţifice cu 

instituţii naţionale şi cu organisme din ţară şi străinătate.  

Scopul Asociației Bibliotecarilor din România este de a sprijini dezvoltarea tuturor structurilor 

infodocumentare (biblioteci, centre de documentare și informare) și optimizarea serviciilor din toate 

tipurile de biblioteci în concordanţă cu nevoile de informare ale utilizatorilor, îmbunătățirea nivelului 

profesional și științific al bibliotecarilor și al altor categorii de personal de specialitate, contribuind la 

păstrarea memoriei şi a diversităţii culturale şi la progresul societăţii. Astfel, rolul ABR este de a 

                                                 
2 https://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr17/info-focus3.html  

https://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr17/info-focus3.html
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susţine specialiştii în exercitarea rolului lor de  formatori şi de educatori, de a oferi consultanţă şi 

consiliere profesională, de a ghida toţi actorii implicaţi în procesul de educaţie şi instruire, de a oferi 

soluţii pertinente şi practice în munca de cercetare şi documentare, urmărind totodată respectarea 

Codului deontologic al bibliotecarului. Asociația poate stabili legături de colaborare cu asociații 

similare și poate intra în uniuni sau federații cu alte instituții și persoane fizice sau juridice din țară sau 

din străinătate, în vederea îndeplinirii scopului propus.  

Între obiectivele principale ale Asociației se numără:  

- promovarea intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor și ale altor specialiști din 

structurile infodocumentare; 

- promovarea bibliotecilor de toate tipurile (naționale, universitare, școlare, publice, 

specializate) care constituie sistemul național de biblioteci; 

- dezvoltarea legăturilor profesionale între bibliotecarii și specialiștii în domeniu, din țară și din 

străinătate; 

- analiza și soluționarea problemelor de ordin științific, tehnic, legislativ și organizatoric privind 

bibliotecile și personalul acestora; 

- reprezentarea bibliotecilor românești în relaţiile profesionale și științifice cu instituţii naționale 

și cu organisme din țară și din străinătate. 

ABR este singura asociaţie profesională naţională care reuneşte reprezentanţi ai tuturor 

tipurilor de biblioteci (aproximativ 1.800 de membri activi) reflectate, la nivel organizaţional, în 

4 diviziuni (biblioteci naţionale, biblioteci universitare şi specializate, biblioteci publice şi 

biblioteci şcolare), 11 secţiuni profesionale (Achiziția și dezvoltarea Colecțiilor; Biblioteca și 

societatea; Catalogare, clasificare, indexare; Carte veche. Conservare. Restaurare; Comunicarea 

documentelor și împrumut interbibliotecar; Cultura informației; Informatizare – Digitizare; 

Educație și Formare; Periodice; Statistică și evaluare; Tehnici pedagogice în biblioteca școlară și 

CDI) şi 41 de filiale judeţene repartizate pe 8 regiuni de dezvoltare. Această structură acoperă 

principalele direcții de dezvoltare profesională, venind în întâmpinarea preocupării constante de 

facilitare a circulaţiei informaţiei şi cunoaşterii prin organizarea de reuniuni ştiinţifice periodice şi 

schimburi de experiență și bune practici, contribuind totodată la creşterea gradului de 

standardizare a activităţilor specifice la nivel naţional . Asociaţia are un Consiliu Director care îşi 

exercită conducerea pe baza programului adoptat de Adunarea generală, reprezentând interesele 

profesiei în faţa autorităţilor, a terţilor şi a justiţiei. 
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 La nivel internaţional, ABR colaborează cu organizații precum: EBLIDA – Biroul European 

pentru Asociaţii de Biblioteci şi Asociaţii de Documentare şi Informare şi cu IFLA – Federaţia 

Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci (încă de la începutul anilor '90), IASL – Asociația 

Internațională a Bibliotecilor Școlare, LIBER – Liga Bibliotecilor de Cercetare Europene etc. 

Reprezentanți ai Asociației fac parte din comisii specializate ale IFLA și organizează conferințe și 

seminarii zonale satelit sub auspicii comune. ABR a semnat protocoale de colaborare cu asociaţii 

profesionale din S.U.A., Franţa, Republica Moldova, Ungaria. Este, de asemenea, semnatara unor acte 

internaţionale cu impact asupra bibiotecilor şi a bibliotecarilor din întreaga lume. Sunt de menţionat 

documente fundamentale referitor la accesul deschis (Open Access) – Declarația de la Berlin privind 

Accesul Deschis la Cunoaștere în Științe Exacte și Ştiinţe Umane, precum şi Declaraţia de la Lyon 

privind Accesul la Informare şi Dezvoltare. 

Prin statutul şi politica sa, ABR  este deschisă tuturor formelor de cooperare bibliotecară. Un 

exemplu îl reprezintă consorţiul ANELIS PLUS – Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare-

Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România care asigură comunităţii ştiinţifice 

Accesul Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare şi Educaţie din România, prin punerea 

în comun a resurselor şi partajerea datelor, în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării 

producției științifice la nivel național. 

 Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România este principalul eveniment 

dedicat specialiştilor din toate structurile infodocumentare, prima ediţie desfăşurându-se în anul 

1990, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti. Ediţia aniversară organizată în 2019, 

tot la Bucureşti, a marcat „30 de ani de evoluţie în bibliotecile româneşti”, în contextul „Anului Cărţii” 

şi a transformărilor digitale actuale. Conferinţa reprezintă cel mai important eveniment profesional 

organizat anual de Asociaţie, oferind participanţilor un cadru de întâlnire a teoreticienilor şi 

practicienilor domeniului, atât din ţară, cât şi din străinătate, pentru a dezbate probleme comune și a 

identifica soluţii, evidenţiind, în egală măsură, realizările profesiei. Totodată, această întrunire 

profesională aduce împreună importante instituţii de cultură și învățământ (biblioteci, muzee, 

universităţi), precum şi alte organizaţii cu impact la nivel local sau naţional.  

Cu o experienţă de peste 30 de ani, Asociaţia Bibliotecarilor din România a reuşit să reunească 

specialişti din toate tipurile de biblioteci, iniţiind şi derulând, în toată această perioadă, programe de 

formare şi perfecţionare profesională, conferinţe, simpozioane, dezbateri, workshopuri, proiecte şi 

schimb de bune practici, în slujba profesiei de bibliotecar şi a a promovării imaginii structurilor 

infodocumentare. Asociația a avut contribuții semnificative la inițierea unor acte legislative (Legea 
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Bibliotecilor, Legea Depozitului Legal, Legea Patrimoniului, regulamente ale bibliotecilor din 

învățământul preuniversitar și universitar etc.), precum și la evoluția programelor universitare de 

formare a specialiștilor în biblioteconomie și științele informării. 

Activitatea editorială reprezintă una din componentele esenţiale ale Asociaţiei.  Profesia de 

bibliotecar, de specialist în ştiinţa informării şi documentării, are nevoie de literatură de specialitate, 

actualizată, care să permită construirea unei profesii care să se ridice la nivelul cerinţelor societăţii 

cunoaşterii şi a standardelor internaţionale.  

Sub egida ABR au fost editate publicaţii notabile pentru domeniul ştiinţelor informării şi 

documentării, multe dintre ele constituind puncte de reper unice pentru anumite aspecte ale 

activităţii biblioteconomice şi educaţionale caracteristice societăţii cunoaşterii, cum sunt cultura 

informaţională, depozitele digitale instituţionale etc.  

 Tratatul de biblioteconomie este un proiect amplu, iniţiat şi coordonat de preşedintele de 

onoare al ABR,  prof. univ. emerit Mircea Regneală, în anul 2013. Lucrarera constituie prima sinteză 

ştiinţifică românească în domeniu, proiect de anvergură al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 

care reflectă consolidarea conceptuală a acestui domeniu în ţara noastră, evoluţia în timp a 

bibliotecilor, dar şi a învăţământului biblioteconomic românesc. Tratatul este cea mai importantă 

lucrare de biblioteconomie apărută în domeniul științei cărții și a bibliotecilor – prima de acest gen din 

România – și care prezintă exhaustiv și riguros documentat un domeniu științific de cea mai mare 

importanță în societatea digitală, insuficient înțeles și cunoscut sub multiplele sale aspecte teoretice și 

practice. Lucrarea se adresează, în primul rând, bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, 

studenților la biblioteconomie, cercetătorilor, editorilor, precum şi tuturor celor interesaţi de acest 

domeniu al cunoaşterii, facilitând accesul la informaţie unor grupuri largi de specialişti şi oameni de 

cultură. 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi efortul ABR de face cunoscute în străinătate bibliotecile din 

România, prin lucrări de specialitate precum Romanian Libraries, volum editat de Mircea Regneală 

[English version: Corina Apostoleanu. Bucharest: Romanian Library Association, 2011. 227 pag.] şi 

publicat în contextul absenţei din literatura biblioteconomică românească a unei lucrări destinate 

publicului din străinătate, în care să fie prezentat sintetic sistemul românesc de biblioteci. 

 Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării/ Romanian Journal of Library and 

Information Science (RRBSI) este una dintre cele mai importante publicaţii periodice de specialitate 

din România, care reflectă teme de interes ştiinţific în acest domeniu. Prestigiul revistei se datorează, 

pe de o parte, tematicii valoroase dezvoltate în fiecare număr iar, pe de alta, colaboratorilor care sunt 
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nume de referinţă în bibliotecile şi învăţământul de specialitate românesc. Apariţia variantei 

electronice full-text şi includerea în baze de date internaţionale au asigurat vizibilitatea ştiinţifică a 

autorilor şi, implicit, prestigiul revistei. 

În contextul exploziei informaţionale actuale, Ghidul de cultura informaţiei, realizat de prof. 

univ. dr. Angela Repanovici (2012), este o iniţiativă demnă de salutat. Ghidul este un instrument util 

specialiştilor din biblioteci şi utilizatorilor deopotrivă, pentru recunoaşterea informaţiei din diferite 

surse, accesarea, analiza şi evaluarea calităţii acesteia, dezvoltarea abilităţii de a construi informaţie 

nouă pe baza celei existente, respectarea drepturilor de autor şi evitarea plagiatului. Competenţele în 

cultura informaţiei constituie un nivel de pregătire informaţională care îi permite individului să se 

orienteze liber în spaţiile informaţionale şi să participe activ şi responsabil la formarea şi 

transformarea lor, să-şi formeze un stil de gândire adecvat societăţii cunoaşterii. 

Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării, realizat de prof. univ. dr. Mircea 

Regneală, este o lucrare de referință deosebit de importantă pentru domeniul științelor informării și 

documentării, dar și pentru alte domenii ale cunoașterii. 

 

3. PROBLEME ACTUALE ALE PROFESIEI 

 

Bibliotecile reprezintă, prin misiune și caracterul democratic al serviciilor oferite, vectori de 

impact în educație și cercetare, în valorificarea resurselor culturale strategice, oferind cadrul ideal 

pentru dialog multicultural și multilingvistic, contribuind la promovarea lecturii și susținerea libertății 

de expresie, la creșterea capitalului intelectual și la progresul oricărei națiuni, prin atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Pentru a sprijini sistemul național de biblioteci şi organizaţiile profesionale, s-a reînființat 

Comisia Națională a Bibliotecilor (CNB) care are ca scop emiterea instrumentelor unitare de lucru 

(norme, metodologii, proceduri, instrucțiuni) şi armonizarea proceselor  biblioteconomice, având un 

rol cheie în derularea programelor și proiectelor de cercetare, cu accent pe formarea profesională 

continuă, adoptarea unor inițiative legislative şi implicarea în problematica specifică domeniului și a 

profesiei. 

Accentul se pune pe următoarele aspecte: 

- dezvoltarea legăturilor profesionale între bibliotecarii și specialiștii în domeniu, atât din țară 

cât și din străinătate, și promovarea intereselor profesionale și științifice ale acestora; 
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- analiza și soluționarea problemelor de ordin legislativ și organizatoric privind bibliotecile și 

personalul acestora, prin proiectarea unor politici care să vizeze dezvoltarea şi promovarea 

bibliotecilor în context naţional; 

- derularea de proiecte şi programe pentru întregul sistem naţional de biblioteci, dotarea cu 

echipamente informatice şi partajarea resurselor; 

- elaborarea de standarde şi norme de funcţionare a bibliotecilor finanţate din fonduri publice, 

indicatori de performanţă pentru biblioteci, documente în conformitate cu standardele şi 

practicile europene, norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de 

autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat cu acces 

public; 

- reprezentarea bibliotecilor românești în relațiile profesionale și științifice cu instituții naționale 

și cu organisme din țară și din străinătate; 

- monitorizarea şi evaluarea stării bibliotecilor şi a patrimoniului acestora; 

- reprofesionalizarea personalului prin oferte educaționale și cursuri de formare continuă, în 

acord cu noile cerințe și schimbări în societatea informațională; 

- derularea de acțiuni de advocacy în scopul găsirii unor soluții de finanțare şi susţinere a 

bibliotecilor pentru a evita închiderea, desființarea sau comasarea bibliotecilor, în special a 

celor mici, de tipul celor școlare și comunale. 

 

                                                                                       Februarie 2020 

  


