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DE CE BIBLIONET?
Programul Biblionet îşi propune să asigure accesul la
informaţie prin introducerea tehnologiei moderne în
bibliotecile publice, pornind de la faptul că peste 50% dintre
români nu au folosit niciodată Internetul.
Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii și
Patrimoniului Naţional, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society),
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), Intuitext și bibliotecile publice românești.
Bretea Română: Primarul Ioan Jurj a încercat să renoveze vechea
bibliotecă dar a realizat rapid că ar fi prea scump iar rezultatele nu
ar fi satisfăcătoare. A găsit o alternativă: un fost bar local.
„Poate că există alte comunităţi în care bibliotecile sunt
închise şi transformate în baruri, dar aici, în Bretea, credem că
oamenii care sunt bine informaţi sunt mai bine pregătiţi pentru
viaţă. Informaţia ne dă putere, ne ajută să ne croim viitorul şi
ne face mai competitivi. Cei care nu sunt informaţi nu au un
viitor.”
Biblioteca din Bretea
Română a parcurs un cerc
complet: este din nou un loc
unde să întâlneşti oameni, să
povesteşti şi să îi asculţi pe
ceilalţi dar acum vizitatorii
sunt înconjuraţi de cărţi, de
zumzetul
difuz
al
computerelor şi, uneori, de o
exclamaţie de fericire a unui
utilizator entuziast.
Hârlău: Prin efortul colectiv al utilizatorilor bibliotecii, firmelor
locale şi al oficialilor publici, toaletele au fost modernizate, lemnăria a fost revopsită, acoperişul a fost înlocuit şi a fost montat un
sistem de siguranţă pentru protejarea computerelor.
„Biblioteca este un loc mult mai prietenos datorită voluntarilor şi sponsorilor care ne-au ajutat cât de mult au
putut. Le mulţumim tuturor celor care
şi-au oferit voluntar timpul, abilităţile şi optimismul pentru a face din biblioteca din Hârlău un spaţiu mai
atractiv pentru aceştia şi familiile
lor.” - Iuliana Voicu, bibliotecara.

NU STA DEOPARTE!
 Vorbeşte cu bibliotecarul despre

problemele comunităţii!
 Intră pe www.biblionet.ro şi spune-ne de
ce este mai deosebită biblioteca ta!
 Explică-i primarului că biblioteca este
importantă pentru tine şi familia ta!

BIBLIONET va crea un sistem de biblioteci
publice moderne în România astfel:
 Mai mult de 2.000 de biblioteci publice
vor primi echipamente moderne pentru
accesul gratuit al publicului la
informaţie.
 Peste 3.500 de bibliotecari vor cunoaşte
noile tehnologii şi vor asigura servicii mai
bune pentru public.
 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România(ANBPR)
va milita cu succes pentru apărarea
intereselor bibliotecilor şi bibliotecarilor.
 Guvernul şi alţi factori de decizie vor
sprijini sistemul de biblioteci şi vor
recunoaşte rolul esenţial al acestora în
societate.
 Fiecare bibliotecă inclusă în programul
Biblionet devine un hotspot, permiţând
accesul la Internet tuturor celor care
doresc să acceseze reţeaua wireless.
 Intuitext a făcut o donaţie de 4.500 de
pachete educaţionale pentru dotarea
bibliotecilor publice incluse în program.
 Bitdefender a donat licenţe Antivirus Free
Edition către bibliotecile publice cuprinse
în programul Biblionet, iar 10.000 de
calculatoare cu acces la internet pentru
utilizatori vor fi astfel protejate de
ameninţările online.

ETAPE ALE PROGRAMULUI:
 În cadrul primelor 4 runde din program au
fost livrate peste 9.100 de calculatoare,
dintre care 451 de laptop-uri au fost
distribuite către bibliotecile judeţene,
pentru dotarea celor 41 de centre de
formare.
 Biblionet include peste 2.000 de
biblioteci locale, iar peste 2.700 de
bibliotecari au parcurs cursurile de
formare din program.
 Implementarea rundei a 5-a a
programului va demara în cursul lunii
februarie 2013, când aproximativ 250
biblioteci noi se vor alătura programului,
iar aproximativ 375 de bibliotecari vor fi
instruiţi.
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BIBLIOTECILE DIN ROMÂNIA
În România există în prezent aproape 3.000 de biblioteci publice, care asigură
servicii unei populaţii de aproape 20 de milioane de cetăţeni. La începutul
programului Biblionet, mai puţin de 10% dintre aceste biblioteci aveau
calculatoare cu acces public la Internet.
ANBPR
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) a fost înfiinţată în 1990 cu scopul de a oferi o direcţie profesională
bibliotecarilor şi profesiei de bibliotecar în România. ANBPR are peste 3.000 de
membri individuali şi filiale în aproape toate judeţele României. ANBPR
reprezintă interesele bibliotecarilor români la nivel naţional, organizează
cursuri de formare în noi domenii, publică materiale de dezvoltare
profesională şi susţine schimbări în politica naţională.
EOS
EOS este o organizaţie caritabilă înregistrată în Marea Britanie care, începând
din anul 1995, a dezvoltat în colaborare cu Fundaţia EOS România o serie de
programe educaţionale menite să încurajeze introducerea utilizării Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) în sistemul de educaţie obligatorie din
România. Înfiinţată în anul 1998, Fundaţia EOS România a continuat să
dezvolte noi programe care urmăresc dezvoltarea şi utilizarea pe scară largă a
calculatorului în educaţie.
INTUITEXT
Intuitext este compania de software educaţional a grupului Softwin şi unul
dintre cei mai inovatori producători internaţionali de lecţii pe calculator.
Produsele educaţionale în format electronic dezvoltate de Intuitext sunt
adaptate exigenţelor de învăţare ale noilor generaţii de elevi, transformând
noţiunile abstracte şi informaţiile teoretice într-un conţinut multimedia
atractiv.
IREX
IREX este o organizaţie internaţională non-profit, care oferă îndrumare şi
programe inovatoare destinate să contribuie la creşterea calităţii în educaţie,
să întărească mass media independentă şi să încurajeze dezvoltarea unei
societăţii civile pluraliste. Înfiinţată în 1968, IREX funcţionează în peste 50 de
ţări, având peste 500 de angajaţi în întreaga lume.
FUNDAŢIA BILL & MELINDA GATES — GLOBAL LIBRARIES
Iniţiativa Global Libraries îşi propune să deschidă calea către cunoaştere,
informare şi egalitate de şanse pentru cât mai mulţi oameni. Parte a
Programului de Dezvoltare Globală, Global Libraries formează parteneriate cu
diferite ţări pentru a ajuta bibliotecile publice să asigure acces gratuit la
calculatoare şi Internet şi formare pentru utilizarea acestora la potenţial
maxim. tehnologia informaţiei. Global Libraries sprijină transformarea
bibliotecilor publice în instrumente vitale pentru îmbunătăţirea nivelului de
trai a milioane de oameni.
MICROSOFT
Microsoft Corporation donează software în valoare de aproximativ 10 milioane
de dolari către bibliotecile selectate în program, în cadrul iniţiativei globale de
înzestrare a comunităţilor cu tehnologie accesibilă şi utilă.
BITDEFENDER
Bitdefender este producătorul uneia dintre cele mai performante soluţii de
securitate a datelor atestate pe plan internaţional de către instituţii
independente de specialitate. Încă din anul 2001, Bitdefender este unul dintre
liderii industriei de securitate, dezvoltând tehnologii inovatoare, multiplu
premiate la nivel internaţional. În fiecare zi, Bitdefender protejează datele a
peste 10 milioane de utilizatori individuali şi companii.

