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Proces

-

verbal

al $edinlei Comisiei Na{ionale a Bibliotecilor (CNB)
din data de l5 septembrie 2022

-

Platforma Zoom

-

Ordinea de zi:
t.

3.
4.
5.
6.
1.

Informare privind intdlnirea de lucru care s-a desftgurat la Guvemul RornAniei privind gdsirea unor
solulii referitoare la promovarea lecturii qi sprijinirea editurilor gi a autorilor autohtoni.
lnfornare privind Memoriul adresat Ministerului Culturii gi Ministerului Muncii 9i Solidaritalii
Sociale prin care se susline necesitatea reconsider[rii salariilor personalului din bibliotecile publice
romdnegti.

Informare privind Mernoriul adresat Ministerului Muncii Ei Solidaritl1ii Sociale privind propunerile
de actualizare a Codului Ocupaliilor din Romdnia referitoare la specialiqtii din biblioteci qi centre de
informare gi documentare.
Informare privind adresa primitl de la Institutul Nalional de Statisticl referitoarea la reproiectarea

CULT I.
Plan acfiuni 2022-2023 Subcornisia pentru inforrnatizare qi dezvoltarea patrimoniului digital
Plan acliuni 2022-2023 Subcomisia pentru gestionarea, prezervarea gi valorificarea patrimoniului

cuhural
Diverse

La qedinfd au pafticipat l4 persoane din cele 23 menfionate in Ordinul comurl w.3452109.09.2021 al MC qi nr.
5183/01 .09.2021al MEN, cu menfiunea cl trci dintre acestea qi-au inaintat demisia ($tefan Colbu, Volovici
Rodica, Tdt[ruq Margareta).
Cu statut de invitali au participat domnii Dan Matei gi Florin Bogdan.

I pe ordinea de zi
Domnul Dragoq Neagu a infonnat mernbrii CNB asupra disculiilor purtate in cadrul intilnirii cu domnul Prim
ministru, Nicolae Ciuc[, qi cu domnul ministru al Educaliei, Sorin Cdnrpeanu, referitoare la gdsirea unor
modalit6li de sprijinire a instituliilor editoare qi a autorilor autohtoni prin identificarea qi repatlizarea unor
fonduri pentru achizilia de carte. S-a punctat faptul cd piala de carte s-a contractat iar bibliotecile au achizilionat
din ce in ce mai pu[ine documente.
Doamna Adriana Szekely a intrebat de ce nu a fost invitatd nicio persoan[ din partea ABR, iar domnul Dragoq
Neagu a punctat cd ini[iativa a venit din partea Asociafiei Editorilor din RomAnia, nu din partea reprezentafilor
Punctul

guvenramentali.
S-a subliniat faptul

ci

reprezentanfii bibliotecilor prezen{i la disculie au semnalat necesitatea adoptlrii unei
noi Legi a Bibliotecilor, s-au prezentat date statistice din care rezultd cd foarte multe biblioteci au fost inchise
in ultimii ani gi c[ fondul de ca(e este unul invechit din cauza lipsei fondurilor alocate tutut'or tipurilor de
biblioteci.
Doamna Agnes Erich a propus s[ se fac[ demersurile necesare din partea CNB pentru a avea loc o intdlnire cu
reprezentantii Ministerului Educa{iei gi Ministerului Culturii pentru a putea aduce la cunoqtin{a acestora
problemele din SistemulNa{ional de Biblioteci din RomAnia.
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Punctul 2 pe ordinea de zi
Dornnul Dragoq Neagu a infonnat nrembrii CNB asupra Memoriului adresat Ministerului Culturii qi
Ministerului Muncii ;i Solidaritdlii Sociale din partea ANBPR, prin care se sus{ine necesitatea reconsiderdrii

grilei

salariilor persorralului din bibliotecile publice romAneqti. S-a subliniat faptul cd s-a ajuns la
deprofesionalizarea in r6ndul bibliotecilor comunale deoarece bibliotecarii migreazd spre alte posturi.
Rlspunsul de la nivelul Ministerului Muncii a fost acela cI se ia in cousiderare Memoriul trimis, dar nu se
aplici deocarndatd.
Punctul 3 pe ordinea de zi
Domnul Dragog Neagu a inforrnat membrii CNB asupra Mernoriului adresat Ministerului Muncii Ei
Solidariteli Sociale privind propunerile de actualizare a Codului Ocupa{iilor din Rom6nia referitoare la
specialigtii din biblioteci qi centre de informare gi documentare. S-a punctat faptul cd Ministerul Muncii este
deschis cdtre aceste modificdri av6nd iu vedere cd acestea se pot flace trimestrial. S-a hotdr6t ca procedurile sd
fie reverificate pentru a se reverri cu un docurnent actualizat ;i sd se facd o analizd asupra existen{ei sau
inexistenlei unor meserii la nivelul bibliotecilor: discotecar, fonotecaretc.
Punctul 4 pe ordinea de zi
Doarnna Adriana Szekely a infonnat membrii CNB asupra adresei primita de la INS referitoare la reproiectarea

CULT l. S-a punctat cd membrii Subcomisiei pentru statistica de bibliotecd au fost informafi ;i ci
centraliza propurrerile de modificare ce vor fi inaintate cltre [NS din partea CNB.

se vor

Punctul 5 pe ordinea de zi
Domnul Robert Bodnar a prezental planul de ac{iuni 2022-2023 al Subconisiei pentru infonnatizare si
dezvollareapatrimoniului digital. S-a subliniat cd se impune o colaborare cu Subcontisiu pentru elaborarect
de strotegii Si programe dat fiind faptul ca ambele subcornisii au in plan strategii legate de dezvoltarea
patrirnoniului digital. De asernenea, se intenfi oneazd a se realiza doud chestionare din care s[ se extragd
informalii referitoare la programele de digitizarc existcnte la rrivel nafional in sistemul de biblioteci, proiectele
de digitizare, sistemele integrate de bibliotecd etc.

Domnul Dan Matei,
CULTURALIA.

in

calitate de invitat,

a detaliat in

ce

de implementare se afl[ proiectul

Punctul 6 pe ordinea de zi
Domnul Florin Bogdan, in calitate de coordonator al Subcomisiei pentru gestionarea, prezenurea Si
valorificarea palrimoniului cultural, a prezentat o radiografie a situa{iei actuale a patrimoniului de carte veche
de la nivelul bibliotecilor publice. De asemenea, s-a subliniat faptul cd doar l0 biblioteci au personalcalificat
pentru expefiizare carte veche, constatdndu-se o lips[ de specialipti pe acest palier qi fiind necesare cursuri de
fonnare in acest sens. O necesitate stringenti ar fi realizarea unei eviden{e centralizate a fondurilor de carte
veche din bibliotecile din Rorndnia.

Punctul 7 pe ordinea de zi
La punctul Diverse, mernbrii CNB au fost inforrna{i asupra cererii de denrisie inairrtatd de doamua Margareta
Titdruq.
S-a stabilit ca data urmhtoarei qedinfe s[ fie 13 octombrie 2022, ora I l, ou liue.

Preqedinte CNB,
prof.univ.dr.

Secretar CNB,
conf.univ.dr. Mirei lle Rddoi
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