15 decembrie, 2011

Consiliului Județean Alba
Domnului Ion Dumitrel
Presedinte

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 18 biblioteci publice locale și au fost
instruiți 27 bibliotecari, rezultând astfel o investiție de 540,055.96 RON la nivelul județului Alba.
Totodată, îmi exprim aprecierea pentru efortul susținut și maniera în care directorul Bibliotecii
Județene, doamna Mioara Pop, împreună cu coordonatorul de program Steliana Armian și
întreaga echipă a domniei sale se implică în implementarea programului Biblionet, prin
intermediul căruia un număr tot mai mare de biblioteci publice din județ primesc sprijin și
donații de echipamente IT. 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.
Totodată, cetățenii pot beneficia de parteneriatul dintre programul Biblionet și Agenția pentru
Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA). În cadrul acestui parteneriat, în anul 2011, aproximativ
17.000 de fermieri au completat în bibliotecile publice cererile pentru subvențiile agricole
acordate de APIA, valoarea totală a subvențiilor fiind de 20 milioane de euro. Datorită implicării
bibliotecilor, fermierii au economisit 150.000 euro care ar fi fost cheltuiți cu transportul la
centrele APIA. În 2012, Biblionet împreună cu APIA vor organiza sesiuni de instruire și informare
pentru bibliotecari, în care aceștia vor avea oportunitatea să interacționeze cu experții APIA
pentru a facilita completarea cererilor pentru subvenții.
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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. De asemenea, vă solicităm ajutorul în
vederea convingerii autoritatilor publice din comunitățile locale fără biblioteci publice sau din
cele care nu îndeplinesc condițiile minime de accedere în program, să-și concentreze eforturile
pentru înființarea sau reînființarea de biblioteci pentru comunitatea locală și să asigure
funcționarea optimă a bibliotecii, fapt ce ar permite localității în cauză să beneficieze de
programul Biblionet.
Sperăm că în acest mod vom reuși ca împreună să reformăm sistemul bibliotecilor publice din
România și să creăm serviciile moderne atât de necesare cetățenilor din România.

Cu deosebită considerație,

Paul – Andre Baran
Director Program
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