Proces – verbal
al Ședinței Comisiei Naționale a Bibliotecilor (CNB)
din data de 21 ianuarie 2022
- Platforma Zoom –
Ordinea de zi:
1. Informare privind stadiul demersurilor referitoare la aprobarea variantei actualizate
/revizuite a Legii bibliotecilor.
2. Norme privind înființarea bibliotecilor publice sau private cu acces public.
3. Metodologia pentru stabilirea unor norme minimale de funcționare pentru bibliotecile
publice de drept privat.
4. Prezentare propunere Strategie CNB: 2021-2023.
5. Prezentarea structurii site-ului CNB și a modalității de comunicare a activității Comisiei pe
site-ul Ministerul Culturii/Ministerul Educației.
6. Stabilirea componenței subcomisiilor de specialitate ale CNB, precum și a coordonatorilor
acestora.
7. Cooptarea ca membri asociați, fără drept de vot, a unor specialiști din țară sau din
străinătate.
8. Cooptarea ca experți privind dezvoltarea de politici editoriale în domeniul culturii scrise a
unor reprezentanți din domeniul editorial.
9. Stabilirea calendarului viitoarelor ședințe CNB.
10. Diverse
La ședință au participat 19 persoane din cele 23 menționate ȋn Ordinul comun nr.3452/09.09.2021
al MC şi nr. 5183/01.09.2021 al MEN.
În calitate de invitați speciali au participat:
-

Domnul deputat Radu Popa
Domnul manager al BNaR, prof.univ.dr. Adrian Cioroianu

La propunerea doamnei Sorina Stanca ordinea de zi a fost completată cu informarea asupra
modificărilor necesare la ORDINUL Nr. 2062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind evidența, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice.

-

-

Punctul 1 pe ordinea de zi
Președintele CNB a făcut o informare asupra stadiului demersurilor referitoare la depunerea spre
dezbatere a variantei revizuite a Legii bibliotecilor, care a fost înaintată domnului deputat Radu Popa
pentru a avea o inițiativă legislativă în acest sens.
Domnul deputat a subliniat faptul că se va implica în acest demers.
Punctul 2 pe ordinea de zi
- Domnul Dragoș Neagu a prezentat documentul aflat în lucru și s-a stabilit ca membrii Comisiei
să vină cu propuneri de completare.

Punctul 3 pe ordinea de zi
- Doamna Sorina Stancu a precizat că anumite aspecte din Metodologia pentru stabilirea unor
norme minimale de funcționare pentru bibliotecile publice de drept privat se pot integra în
documentul prezentat de dl Dragoș Neagu, astfel încât să rezulte o lucrare unitară.
Punctul 4 pe ordinea de zi
- A fost prezentată propunerea privind Strategia CNB pentru perioada 2021-2023 ca o continuare
a Strategiei din mandatul anterior.
Punctul 5 pe ordinea de zi
- S-a stabilit ca fiecare membru al CNB să transmită președintelui opțiunea de a face parte dintro subcomisie, în funcție de abilitățile fiecăruia; de asemenea, să-și prezinte opțiunea privind
coordonatorul fiecărei subcomisii.
Punctul 6 pe ordinea de zi
- S-au stabilit, pe bază de propuneri, membrii asociați CNB, specialiști în domeniu biblioteconomic
sau complementar: Doina Banciu, Elena Pintilei, Dan Matei, Adrian Papahagi, Alexandru Ştirban,
Nicoleta Rahme, Adriana Borună, Cristina Popescu, Remus Grigorescu, Silviu Constantin
Nedelcu. Aceștia vor fi implicați în activitățile subcomisiilor CNB.
- S-a luat hotărârea ca, în funcție de problematica luată în dezbatere pe parcursul actualului
mandat, lista să se actualizeze şi cu alţi membri.
Punctul 7 pe ordinea de zi
- La propunerea domnului Dragoș Neagu au fost aprobați, în calitate de experți privind
dezvoltarea de politici editoriale în domeniul culturii scrise, următorii reprezentanți din
domeniul editorial: Mihai Mitrică (director executiv al AER), Dan Iacob (membru in board-ul AER
Editura ART), Ana Nicolau (membru in board-ul AER Editura NEMIRA). S-a precizat că propunerile
au venit din partea AER.
Punctul 8 pe ordinea de zi
- Domnul Dragoș Neagu a prezentat structura site-ului CNB și s-a precizat că link-ul aferent
acestuia (https://www.cnb.org.ro) va fi transmis către Ministerul Culturii și Ministerul Educației.
Punctul 9 pe ordinea de zi
- La propunerea președintelui CNB s-a stabilit de principiu ca ședințele ordinare să aibă loc în a
doua săptămână a fiecărei luni, joia, orele 11.
- S-a stabilit ca data următoarei ședințe ordinare să fie pe 10 februarie, ora 11, on line (Zoom)
Punctul 10 pe ordinea de zi
- La punctul diverse doamna Sorina Stanca a subliniat necesitatea reglementării statutului
documentelor de bibliotecă încadrate la statutul de ”bunuri culturale de patrimoniu”. Acestea
sunt: documentele cuprinse la „Colecții speciale cărți” și documentele de la „Depozit legal”. În
conformitate cu legislația actuală (legea nr 334/2002, art. 40, legea nr. 111/1995, legea nr.
182/2000, legea nr. 82/1992, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 (1) şi 2(2))
documentele cu acest statut sunt active fixe și trebuie inventariate conform legii, adică:
constituite în gestiuni, cu gestionari desemnați care trebuie să constituie garanții materiale, cu
inventariere anuală și ceea ce este foarte consumator de timp inventariate analitic și în
contabilitate nu numai în softul de bibliotecă!

-

Propunerea este de modificare a ordinului nr. 2062 din 2000 sau realizarea unui ordin nou
semnat și asumat de cele două ministere.
Președintele CNB a informat asupra cererii de retragere domnului Ştefan Colbu (reprezentant al
Patriarhiei Române).

Președinte CNB,
prof.univ.dr. Agnes Terezia Erich

Secretar CNB,
conf.univ.dr. Mireille Rădoi

