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Cea de-a XXV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR), organizată săptămâna trecută la Târgu-Jiu, a adus Bibliotecii 

Judeţene „Christian Tell” trei premii: Premiul pentru cea mai bună lucrare de specialitate, 

Premiul „Filiala anului” şi Premiul „Bibliotecarul Anului”. 

În perioada 9 – 11 octombrie 2014, la Târgu-Jiu s-a desfăşurat cea de-a XXV-a Conferinţă 

Naţională a ANBPR BiblioNEXT, cu tema „Bibliotecile publice – motorul dezvoltării 

durabile a comunităţilor”, eveniment la care au participat aproximativ 200 de bibliotecari din 

întreaga ţară. În cadrul acestei manifestări, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România i-a premiat pe cei mai activi bibliotecari din ţară. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” a primit trei premii: Premiul „Filiala Anului” – pentru 

cea mai activă filială a ANBPR, Premiul pentru cea mai bună lucrare de specialitate la 

secţiunea „Bibliografii, biobibliografii, dicționare” şi Premiul „Bibliotecarul anului”. 
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Premiu pentru ghidul „Cum să fii turist la tine acasă?” 
Premiul pentru cea mai bună lucrare de specialitate a fost acordat Bibliotecii Judeţene 

„Christian Tell” pentru realizarea ghidului „Cum să fii turist la tine acasă?”. Acest ghid a fost 

realizat în cadrul proiectului cu acelaşi nume, implementat în perioada mai – noiembrie 2013 

de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, în parteneriat cu bibliotecile comunale din 

comunele Băleşti, Leleşti, Peştişani şi Scoarţa, finanţat de Fundaţia IREX, prin programul 

Biblionet, în cadrul granturilor „Idei de 15.000+ lei”. Principalul obiectiv al acestui proiect a 

fost acela de a valorifica potenţialul turistic-cultural al judeţului nostru, prin implicarea 

membrilor vârstnici ai comunităţii în redescoperirea valorilor culturale şi turistice ale 

localităţilor. Coordonatorul acestui proiect a fost bibliotecarul Adina Căpitănescu. 

Fabiola Neacşu, desemnată „Bibliotecarul anului” 
Un alt premiu important ce a revenit anul acesta Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” este cel 

de „Bibliotecarul anului”. Acesta a fost acordat bibliotecarului Fabiola Neacşu, de la Filiala 

pentru Copii a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”. Fabiola Neacşu lucrează ca bibliotecar la 

Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell” Gorj din aprilie 2007, adică de mai bine de şapte ani. 

„Îmi place foarte mult această frumoasă și nobilă profesie, care are un rol important în 

educarea gustului pentru lectură, mai ales la copii. Lucrez chiar la Filiala pentru Copii, ocazie 

care îmi dă posibilitatea să le recomand celor mici să citească, deoarece lectura le stimulează 

tuturor copiilor creativitatea, imaginaţia, le dezvoltă vocabularul şi cultura generală. Copilul 

de astăzi este tânărul de mâine, iar dacă plăcerea pentru lectură se învaţă încă din copilărie, 

acel copil îşi va găsi mereu timp pentru această activitate de minte şi suflet când va fi adult”, 

spune Fabiola. Să lucrezi zi de zi cu copiii nu este întotdeauna uşor, mai ales că, de-a lungul 

anilor, rolurile pe care trebuie să le îndeplinească un bibliotecar s-au diversificat. Cu toate 

acestea, atunci când eşti pasionat de profesia pe care o practici, nu există riscul ca aceasta să 

devină o rutină. „Să lucrezi într-o bibliotecă înseamnă să-ți placă să lucrezi cu oamenii, să vii 

în întâmpinarea așteptărilor lor, să îi ajuți în găsirea informațiilor de care au nevoie, să fii 

creativ și dispus să înveți mereu ceva nou, deoarece profesia de bibliotecar s-a schimbat mult 

în ultimii ani. Bibliotecarul de azi, pe lângă lucrul cu cartea, este și un animator cultural, un 

bun psiholog, un formator, un creator de evenimente. La sediul nostru se desfășoară mereu 

activități pentru copii: ateliere de creație și desen, diverse jocuri, concursuri de cultură 

generală și de lectură, ore de lectură, expoziții, vizite la bibliotecă ale copiilor de grădiniță, 

școală generală și chiar de liceu și multe altele”, mai spune Fabiola. Distincţia primită a 

reprezentat o surpriză, dar şi o mare bucurie în acelaşi timp, pentru că a venit ca o confirmare 

a faptului că munca bibliotecarilor este apreciată. „Obținerea acestui premiu în cadrul 

Conferinței m-a surprins, dar m-a și bucurat în același timp. Acest premiu pentru mine 

înseamnă că munca de bibliotecar este apreciată, iar anul 2013 a fost într-adevăr un an plin de 

acțiuni și proiecte, pe care le-am desfășurat pentru copii, printre care aș enumera: proiectul 

”E-lectura pentru mine?”, concursurile ”Cărțile care contează”, ”Punguța cu 200 de întrebări”, 

”Ai carte, ai parte!”, atelierele creative, activitățile de vacanță etc., la care se adaugă și 

acțiunile destinate copiilor, desfășurate în colaborare cu Centrul Europe Direct Gorj. Toate 

aceste proiecte s-au realizat împreună cu colegele mele de la Filiala pentru Copii, cu sprijinul 

echipei de la Biblioteca Județeană Gorj și mai ales cu susținerea doamnei directoare Olimpia 

Bratu, care este mereu alături de noi în desfășurarea tuturor activităților”, a declarat Fabiola 

Neacşu. 
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