12 februarie, 2014

Consiliul Județean ALBA
Domnului Ion Dumitrel
Preşedinte

Stimate domnule Dumitrel,

Doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul constant și generos acordat Bibliotecii Județene
„Lucian Blaga„ în vederea implementării programului Biblionet în județul dumneavoastră. În
cadrul acestui program au fost dotate cu echipamente IT 45 biblioteci publice locale și au fost
instruiți 52 bibliotecari, rezultând astfel o investiție de 1.149.518 RON la nivelul județului.
Totodată, îmi exprim aprecierea pentru efortul susținut și maniera în care directorul
Bibliotecii Județene, doamna Mioara Pop, împreună cu bibliotecarul coordonator de program
doamna Steliana Armian și întreaga echipă a domniei sale se implică în implementarea
programului Biblionet. Credem cu tărie că bibliotecile publice reprezintă piloni cheie, oferind
cetățenilor șansa de a-și îndeplini obiective personale, profesionale și de grup, cu rezultate
pozitive pentru întreaga comunitate.
Odată cu introducerea serviciilor de acces public gratuit la internet furnizate de
bibliotecarii instruiți în cadrul Biblionet, cetățenii din comunitățile incluse în program reușesc
să-și rezolve probleme medicale, să-și găsească un loc de muncă, să comunice mai ușor cu
rudele din străinătate sau să găsească informații din domeniul educației și al legislației.
În 2013, peste 980 de biblioteci publice din România, împreună cu fundaţia VISA Europe
au instruit 10.291 de cetăţeni români în gestionarea mai bună a resurselor financiare personale,
analiză necesară contractării unui credit personal. Suntem siguri că acest program de educaţie
financiară va avea un impact important asupra acestora şi multe biblioteci vor continua aceste
instruiri.
Totodată, cetățenii au beneficiat de parteneriatul dintre programul Biblionet și Agenția
pentru Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA). În cadrul acestui parteneriat, intre 2011 si 2013,
peste 90.000 de fermieri au completat în bibliotecile publice cererile pentru subvențiile agricole
acordate de APIA, valoarea totală a subvențiilor fiind de peste 115 milioane de euro. Datorită
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implicării bibliotecilor, fermierii au economisit peste 750.000 euro care ar fi fost cheltuiți cu
transportul la centrele APIA.
Prin implicarea activă a directorului bibliotecii judeţene şi a bibliotecarului coordonator de
program au fost atrase în judeţul dvs subvenții agricole de aproximativ 620.278 euro, pentru
fermierii care au fost asistaţi de către bibliotecile publice în completarea cererilor de subvenţii.
Succesul programului Biblionet a fost evidenţiat de către D-na Nelie Kroes, Vicepreşedinte
al Comisiei Europene, şi de către Dl Dacian Ciolos, Comisar European pentru Agricultură, la
Conferinţa Biblionet din Octombrie 2013 din Bucureşti.
În cei cinci ani de implementare a programului Biblionet, bibliotecile au dovedit că sunt
un partener eficient în organizarea unor servicii care duc la îndeplinirea strategiei de dezvoltare
judeţeană sau locală: acces la locuri de muncă, informaţii pentru dezvoltarea afacerilor,
informaţii pentru rezolvarea problemelor de sănătate, educaţie, etc. În calitate de reprezentant
al Consiliului Județean, vă adresăm rugămintea de a oferi în continuare Bibliotecii Județene și
autorităților administrației publice din localitățile incluse în programul Biblionet, sprijinul atât
de necesar în dezvoltarea continuă și în bune condiții a noilor servicii oferite cetățenilor de
către biblioteca publică. Vă rugăm să consideraţi bibliotecile publice un partener de nădeje în
implementarea unei game largi de programe cu finanţare EU. Toate realizările de până acum au
dovedit că bibliotecile pot face acest lucru.
Sperăm că în acest mod vom reuși să creăm servicii moderne pentru cetățenii din
România, să rezolvăm o parte dintre problemele comunităţilor şi să demonstrăm că prin
parteneriatul eficient dintre administraţia locală şi biblioteci suntem mai eficienţi.

Cu deosebită considerație,

Paul – Andre Baran,

Dragos Neagu,

Director Program Biblionet

Preşedinte, Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România
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