
De la informație la acțiune:
Bibliotecile publice – spații de participare 
civică

Prezentare pentru

Fundaţia Multimedia 
pentru Democraţie Locală 

Proiectul „INIŢIATIVĂ
PENTRU SOCIETATEA
CIVILĂ”



Biblionet - lumea în biblioteca mea

Iniţiat în 2009, programul Biblionet face parte din proiectul „Biblioteci Globale“ al
Fundaţiei „Bill & Melinda Gates“, care a alocat 26,9 de milioane de dolari pentru
modernizarea bibliotecilor publice din România.

Parteneri: IREX, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Fundaţia EOS, Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, Intuitext.

Rezultate 2009 - prezent



Servicii noi în biblioteci

Biblioteca publică actuală
este spațiu viu, de învățare pe tot parcursul vieții 

Acces la informații de 
interes public 

Acces gratuit și facilitat 
la computer cu internet

Cursuri de: abilități IT, 
comunicare și relații, 
ocuparea unui loc de 

muncă și drepturi 
legale

Întâlniri periodice, 
dezbateri, facilitarea 

comunicării între 
actorii locali (public, 
privat, non-profit)

Voluntariat și caritate 
la nivelul comunității -

iniţiative pentru 
dezvoltarea 

responsabilităţii civice

Biblioteca

74,48 %
din populația 
României este 
deservită direct 
de biblioteci

100 %
din populația 
României are 
acces la 
biblioteci 
publice aflate 
în programul 
Biblionet



Cauze umanitare, prevenție

Colectare de jucării, îmbrăcăminte,
ajutoare materiale pentru familii 
defavorizate sau afectate de calamități

Exemple: Biblioteca Breaza (Prahova), 
Biblioteca Sirna (Prahova), Biblioteca 
Județeană Vrancea 

Mobilizarea comunității în cursuri 
de prim-ajutor și pentru prevenția 
cancerului la sân, criminalității, 
consumului de droguri. 

Exemple: Biblioteci din Constanța, 
Vrancea, Iași



Importanța voluntariatului în comunitate

Bibliotecile din Sălaj au proiectul
“BIBLIOVOLUNTAR” = un grup de tineri activi
care pot fi solicitați să ajute în situații speciale:
deplasare la medic, cumpărături pentru persoane
singure care nu se pot deplasa, cărți și informații
la domiciliu.

Finanțare: 5.000 USD – Fundația IREX

Organizare Târguri de voluntariat 
La Biblioteca Județeană Brașov, 
Biblioteca Județeană Brăila

Săptămâna Națională a Voluntariatului 

Săptămâna Europeană a Tineretului 



Alte inițiative de participare civică

< “Te iubește mama!” – pe Causes.com
a ajuns la peste 10.000 susținători și
datorită rețelei de biblioteci publice
urbane și rurale care au promovat
proiectul și au facilitat comunicarea prin
Skype între părinții plecați la muncă în
străinătate și copiii rămași în România.

< În biblioteca din Fălticeni se întâlnesc asociațiile de proprietari care
au ședințe comune la care invită primarul.

< Biblioteca Județeană Brașov a găzduit o dezbatere publică (6 martie
2011) despre Roșia Montană cu reprezentanții autorităților locale și ai
unei firme austriece (Kronospan), acuzată de poluarea mediului.

< Europe Direct și Centre de Informare Comunitară în biblioteci
județene: pregătirea cetățenilor pentru Euro-Alegeri 2014, dezbateri
publice, caravane în licee.



Așa-i că-i o veste bună?

Biblioteca publică este al treilea spațiu, este o rețea socială 
locală care conectează membrii din comunitate în jurul 
serviciilor bibliotecii. 

Biblioteca oferă servicii tuturor categoriilor sociale, este 
un jucător în scopul incluziunii sociale, egalității de 
șanse și îmbunătățirii calității vieții prin informare, 
educare și socializare. 

Rețeaua de biblioteci publice are acoperire națională, urban 
și rural, așa că oriunde vă aflați puteți găsi un partener 
pentru proiecte civice!
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Contact:

www.biblionet.ro

www.anbpr.org.ro

www.irex.org


