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Ce semnific ă Campania pentru Bibliotecile Lumii?  
 
Campania pentru Bibliotecile Lumii este o campanie de educaŃie publică lansată 
de  FederaŃia InternaŃională a AsociaŃiilor Bibliotecare (IFLA), de AsociaŃia 
Bibliotecilor Americane(ALA) si de alte biblioteci din lume, care descrie concis  
valoarea bibliotecilor şi a bibliotecarilor în secolul 21. Această campanie a fost 
concepută pentru a prezenta rolul unic şi vital jucat de biblioteci la nivel mondial. 
 
 
Campania pentru Bibliotecile Lumii a fost lansată în August 2001 în timpul 
Consiliului şi ConferinŃei Generale IFLA din Boston. 
 
Acest program are la bază Campania pentru Bibliotecile Americane, un program 
implementat cu mulŃi ani în urmă, un program de promovare şi de sensibilizare a 
opiniei publice sponsorizat de AsociaŃia Bibliotecilor Americane (ALA) şi de alte 
biblioteci din SUA.Campania americană  utilizează emblema- 
 

 
 

cu scopul de a unifica activităŃile de comunicare ale bibliotecilor din toată Ńara. 
___________________________________ 

  
IFLA utilizează logo-ul Campaniei pentru Bibliotecile Lumii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cu traducerile sale oficiale (pe coperta acestui ghid) pentru a unifica activităŃile de 

comunicare ale bibliotecilor din toată lumea. 
 
 



 

Cine particip ă în Campanie ? Ce Ńări şi regiuni fac parte din 
Campanie? 
 
Există deja peste 30 de Ńări şi regiuni care participă în această campanie: 
 

• AsociaŃia Bibliotecilor din Armenia 
• AsociaŃia Bibliotecilor Universitare, de Cercetare şi InstituŃionale din Caraibe 
• AsociaŃia Specialiştilor în InformaŃie (Georgia) 
• AsociaŃia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Lecturii Publice din Regiunea 

Metropolitană a Lisabonei(LIBERPOLIS) 
• AsociaŃia Bibliotecilor şi InformaŃiei din Australia 
• AsociaŃia de Dezvoltare a Bibliotecilor din Azebaijan 
• AsociaŃia Bibliotecilor din Belarus 
• FederaŃia Braziliană a AsociaŃilor de Bibliotecari,InstituŃii si Specialişti în 

InformaŃie (FEBAB) 
• AsociaŃia Bibliotecarilor din Grecia 
• AsociaŃia Bibliotecară şi a Serviciilor de InformaŃie din Islanda 
• AsociaŃia Bibliotecilor din Italia 
• AsociaŃia Bibliotecilor din Japonia 
• AsociaŃia Bibliotecilor din Korea 
• AsociaŃia Bibliotecară din Moldova 
• AsociaŃia Bibliotecilor din Republica Kazakhstan 
• Asociatia Bibliotecarilor din Mexic 
• AsociaŃia NaŃională a Directorilor de Biblioteci şi Servicii de InformaŃie din 

Sectoarelor Academice şi de Cercetare (Venezuela) 
• AsociaŃia NaŃională a  Bibliotecarilor Universitari din Republica Argentina 
• Consiliul NaŃional Bibliotecar din Singapore 
• Biblioteca NaŃională din Serbia 
• AsociaŃia Bibliotecară din Nepal 
• AsociaŃia Bibliotecară din Nigeria 
• AsociaŃia Bibliotecară din Norvegia 
• AsociaŃia Bibliotecarilor din Salvador 
• AsociaŃia Bibliotecarilor din Turcia 
• Uniunea Bibliotecarilor si OfiŃerilor de Servicii de InformaŃie (Bulgaria)  
• AsociaŃia Bibliotecară din Uruguay 
 

 



 

Care este scopul acestei Campanii? 
 
Campania pentru Bibliotecile Lumii oferă ajutor asociaŃiilor bibliotecare şi 
bibliotecile în a: 
 

• sensibiliza publicul cu privire la varietatea de programe şi servicii oferite; 
• creşte utilizarea bibliotecilor la şcoli, la colegii şi universităŃi, în guvern, la 

locul de muncă, şi în viaŃa comunităŃii de zi cu zi 
• creşte finanŃarea pentru biblioteci; 
• implica bibliotecarii în probleme publice, cum ar fi libertatea intelectuală şi 

egalitatea de acces la tehnologia informaŃională digitală  
• promova profesia de bibliotecar 

 
Prin eforturile sale de promovare Campania se adresează/vizează: 
 

• publicul general—părinŃi, copii, studenŃi, vârstnici şi oameni de afaceri; 
• educatori, grupuri şcolare si administratori; 
• lideri politici şi lideri de opinie; 
• bibliotecari şi cei care se gandesc sa îmbrăŃişeze profesia de bibliotecar 
• mass-media 
• parteneri strategici, incluzând agenŃii de finanŃare 
 

 
Care sunt avantajele particip ării în aceast ă Campanie? 
 
Bibliotecile din întreaga lume trebuie să îşi  promoveze serviciile pentru a obŃine 
sprijin din partea utilizatorilor, administraŃiilor, precum şi oficialilor guvernamentali. 
Bibliotecile trebuie să îşi promoveze serviciile pentru creşterea finanŃării pentru 
resurse, care le va permite să furnizeze serviciile necesare pentru cetăŃenii lor. 
 

AsociaŃiile bibliotecare pot face acest lucru posibil! 
 

Campania pentru Bibliotecile Lumii te poate ajuta să faci acest lucru! 
 
 
Campania pentru Bibliotecile Lumii poate fi utilizată de către asociaŃiile de 
biblioteci, mici şi mari, pentru a-şi crea propriul program profitând de o campanie la 
nivel global, care oferă posibilitatea de a folosi resursele şi cunoştinŃele deja create 
de alte Ńări.  
 



 

A crea o campanie de promovare pe cont propriu, este dificil 
 
Participarea în Campania pentru Bibliotecile Lumii înseamnă că faci parte dintr-o 
campanie la nivel mondial, care a demonstrat deja că poate ajuta asociaŃiile 
bibliotecare şi bibliotecile în căutarea lor pentru recunoaştere şi sprijin. 
 

• Campania vă permite să adaptaŃi şi să modificaŃi activităŃile de succes create 
deja în alte Ńări pentru a vă promova propria campanie. 

• Campania vă permite să creaŃi conecŃii şi să învăŃaŃi de la alŃii din întreaga 
lume despre modul în care aceştia s-au folosit de campanie 

• Campania ajută asociaŃiile bibliotecare să demonstreze că bibliotecile sunt 
medii dinamice, locuri cu oportunitaŃi şi că ele facilitează comunicarea cu 
întreaga lume 

• Campania vă ajută să căutaŃi resurse  pentu a finanŃa şi sprijini campania. De 
exemplu, AsociaŃia Bibliotecarilor din Mexic (AMBAC) a reuşit  să obŃină 
ajutorul Ministerului Culturii pentru tipărirea şi distribuirea a 16.000 de 
Manuale de Promovare a Bibliotecilor, bibliotecarilor din toată Ńara. 

• Campania vă oferă o platformă pentru a recruta celebrităŃi, cum ar fi 
preşedintele Ńării sau autori celebri, ca şi în cazul Republicii Georgia, de a 
furniza numele lor sau pentru a vă ajuta la  promovarea  bibliotecilor. 

• Campania ajută la creşterea utilizării bibliotecilor. Campaniile din Australia au 
ajutat la creşterea volumului de cărŃi împrumutate cu 10%. 

 

Cum func Ńionează Campania? 
 

Campania foloseşte emblema -     pentru a transmite mesaje. 
 

• Descoperă lumea @ bibliotecii tale/@biblioteca ta/dumneavoastă 
• O lume de posibilităŃi@ bibliotecii tale/@ biblioteca ta/dumneavoastră 
• Cel mai bun motor de căutare este@ bibliotecii tale/@ biblioteca 

ta/dumneavoastă 
 
În engleză simbolul @ înseamnă ” la” deci ”@ your library” se poate traduce: 
 
”@ bibliotecii tale” sau”@ biblioteca ta” sau ”@ biblioteca dumneavoastră”. 
 
Această emblemă a fost deja tradusă în peste 25 de limbi! 
Emblema este foarte flexibilă şi poate fi folosită pentru a promova toate serviciile 
sau mesajele care doriŃi să le utilizaŃi. Este de înŃeles că în anumite limbi traducerea 
emblemei trebuie modificată pentru a o putea folosi şi puteŃi face acest lucru fără 
nici o problemă. 
 
AsociaŃiile bibliotecare ar trebui să folosească această emblemă cu orice ocazie, să o 
pună pe produsele de papetărie, reviste, rapoarte, logo-uri la conferinŃe pentru a 
ajuta la transformarea acestei embleme în propria emblemă. 



 

PriviŃi câteva exemple în care asociaŃii bibliotecare sau biblioteci s-au 
folosit de această emblemă pentru a-şi promova campania, serviciile 
speciale ale bibliotecii şi au încurajat lumea sa viziteze biblioteca.  
 

Coper Ńi de Reviste ale Asocia Ńiilor 
Asocia Ńia Bibliotecilor din Italia (A.I.B.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

Teme sau Slogane de Conferin Ńe 
Federa Ńia Brazilian ă a Asocia Ńilor de Bibliotecari, Institu Ńii şi Speciali şti în Informa Ńie 

(FEBAB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

Publica Ńie promovând materiale multilingve 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

_______ 
 



 

Promovarea S ăptămânii Na Ńionale a Bibliotecilor sau Zilei Na Ńionale a 
Bibliotecilor 

Asocia Ńia Bibliotecar ă Saskatchewan (Canada) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                  (Engleză)                                                   (Franceză) 

__________________________________________ 
 

Promo Ńie lunar ă a diferitor resurse la biblioteci 
      Librariile de stat din Austaralia in 2004 
 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

Ghiduri pentru Biblioteci cu scopul de a promova Ca mpania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Publicitate pentru Bibliotec ă 
 

Biblioteca Public ă Duluth, SUA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Biblioteca Publică Duluth, a creat anunŃuri pentru sălile de cinema. Aceste anunŃuri care 
au apărut în timpul a peste 4000 de difuzări au fost văzute de peste 100.000 de persoane. 

 
 

Universitatea Hawaii din Manoa, Honolulu, Hawaii, SUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program pentru Săptamâna NaŃională a Bibliotecilor  în 2002 care a accentuat  bogatele colecŃii 

academice şi servicii ale singurului sistem public universitar din stat şi în acelaşi timp a 
contribuit la creşterea gradului de conştientizare pentru toate bibliotecile. 

 
 



 

 

Cum să te înscrii în Campanie? 
 
Pentru a se înscrie în Campania pentru Bibliotecile Lumii asociaŃia bibliotecară sau biblioteca 
din Ńara sau regiunea doritoare sa participe trebuie sa fie de acord să participe. 
 
Acest lucru înseamnă de obicei, o discuŃie  a Comitetului Executiv al AsociaŃiei sau al Bibliotecii, 
care va lua decizia de a participa  în mod oficial în campanie. Uneori, aceasta este precedată de 
o discuŃie cu alte  comisii  sau comitete cheie  sau cu  alŃi lideri bibliotecari pentru a se asigura 
că toŃi membrii cheie ai  acestei profesii, sunt în favoare. 
 
Preşedintele Asocia Ńiei,  semneaz ă pe urm ă contractul/acordul de marc ă înregistrat ă de 
la sfâr şitul acestui ghid, şi îl trimite la Sediul IFLA. 
 
AsociaŃia  începe pe urmă procesul de  înfiinŃare al Campaniei în Ńara sau regiunea sa, 
campanie de care asociaŃia şi alte biblioteci se pot folosi  pentru a promova importanŃa şi 
valoarea lor în societate. 
 

 
Cum s ă începi o Campanie în Ńara ta? 
 
Cum s ă creezi un Plan de ac Ńiune pentru Campanie 
 
Pentru a avea  succes asociaŃia/biblioteca trebuie să creeze un plan de Campanie, plan care va 
schiŃa scopurile şi obiectivele Campaniei,  va determina audienŃa/ publicul pentru campanie şi 
mesajele cheie. 
 
AsociaŃia Bibliotecară din Uruguay a creat un plan foarte bun pentru Campania lor şi acest plan 
este folosit ca exemplu. 
 
Elementele unui Plan de acŃiune al Campaniei 
 
1. DefiniŃi scopurile şi obiectivele 
2. DeterminaŃi cine va fi audienŃa/publicul 
3. CreaŃi Mesaje 
4. CreaŃi etapele proiectului 
5. CreaŃi un plan de promovare 
6. Evaluarea proiectului 
 

 



 

1.  DefiniŃi scopurile şi obiectivele 
 
(Primul pas al planului este de a identifica scopurile şi obiectivele  campaniei care urmeaza a fi 
atinse) 
 
Scopuri 
 

• Dezvoltarea unei reŃele de promovare a bibliotecii  
• ÎmbunătăŃirea angajamentului politic în privinŃa dezvoltarii bibliotecilor în Ńară 
• Sensibilizarea publicului, astfel încât guvernul şi instituŃiile să finanŃeze  activităŃile şi  

unităŃile de informaŃie 
• Creşterea nivelului de  utilizare a serviciilor de informare de către comunitate 

 
Obiective 
 

• Informarea publicul general , în special puterile politice cu privire la importanŃa  
bibliotecilor ca instrument democratic în accesul  la informaŃie, ca un mecanism de 
educaŃie şi dezvoltare ştiinŃifică a comunităŃii, ca un instrument în procesul de luare a 
deciziilor 

• Publicitate  pentru diversitatea serviciilor şi bogăŃia de informaŃii în biblioteci  
 

2. DeterminaŃi cine va fi audienŃa/publicul 
 
(Una dintre provocările cu  care se confruntă o campanie este diversitatea  publicului pe care ar 
putea încerca să-l influenŃeze. Campania dumneavoastră poate avea atât un public intern cât şi 
extern şi  va trebui să obŃină aprobarea comunităŃii bibliotecare pentru a aproba sau a se folosi 
de campanie) 
 
Public intern 

• Bibliotecari şi angajaŃi ai unităŃilor de informaŃie 
 
Public extern 

• Politicieni, lideri ai comunităŃii, publicul general 
 
 
3. CreaŃi Mesaje 
 
(Este important ca mesajele campaniei să fie concepute pentru a se asigura că publicul vizat  le  
înŃelege şi sunt relevante pentru ei, atât pentru cel intern, cât şi  pentru cel extern. Este probabil 
indicat să aveŃi un grup intern mai larg care să lucreze  la dezvoltarea şi testarea  mesajelor) 
 

• Bibliotecile oferă access democratic la informaŃie 
• Bibliotecile au un rol critic în educaŃia şi dezvoltarea ştiinŃifică a Ńării 



 

4. CreaŃi etapele proiectului 
 
(CreaŃi un program şi etape pentru desfăşurarea Campaniei şi identificaŃi  activităŃi pentru 
persoanele fizice, comitetele sau grupurile care fac parte din grupul  responsabil cu  planificarea 
şi iniŃierea Campaniei. Acestea pot fi cât de detaliate doriŃi) 
 
 
-Proiectul de Dezvoltare şi Planul de ActivităŃi în numele Grupului de Planificare         
-Determinarea scopurilor, obiectivelor, publicului, mesajelor cheie 
 
-Promovarea Bibliotecilor Municipal 
-Contactarea persoanelor  responsabile în acele zone de informaŃii 
-Contactarea autorităŃilor municipale de la cel mai înalt nivel 
 
-Lansarea oficială a Campaniei  
-Dezvoltarea proiectului la nivel municipal în toată Ńara 
 
-Extinderea altor biblioteci publice  
-Contactarea autorităŃilor din cadrul Ministerului EducaŃiei şi Culturii, legislatorilor şi mass-media 
 
-Includerea altor  biblioteci publice din Ńară 
-Extinderea domeniilor de informaŃii în domeniile academice, ştiinŃifice şi tehnologice din Ńară  
-Continuarea  promovării la nivelul autorităŃilor naŃionale şi al legislatorilor     
-Continuarea  contactului cu mass-media 
 
-Etapă indefinită,  consolidarea proiectului, fază operativă maximă 
 
5. CreaŃi un plan de promovare 
 
(DecideŃi ce metode de promovare veŃi folosi pentru mesaje asfel încât să sensibilizaŃi publicul/ 
audienŃa.Câteva exemple sunt: materiale promoŃionale generale, radio şi televiziune, ziare, site-
uri web, buletine de ştiri ale bibliotecilor) 
 
Proiectul va fi de anvergură naŃională 
 

• Broşuri 
• Site-uri web 
• Promovarea şi participarea la evenimente în cadrul bibliotecii şi în cadrul comunităŃii 

 
 
6. Evaluarea proiectului 
 
(Trebuie să evaluaŃi eforturile dumneavoastră în campanie, pentru a vedea dacă ele sunt 
eficiente sau nu, şi a le modifica, dacă este necesar) 
 

• Evaluări periodice pentru a stabili modificări care să permită o dezvoltare adecvată a 
realităŃilor schimbătoare ale profesiei 



 

Cum să finan Ńezi campania: Parteneri şi Sponsoriz ări? 
 
VeŃi avea o mulŃime de idei privind modul de promovare al Campaniei. Întrebarea este cum sa 
găsiŃi bani şi alte resurse pentru activităŃile dumneavoastra? Ca asociaŃie veŃi avea probabil 
posibilitatea de a aloca unele resurse din propriul buget pentru campanie. 
 
VeŃi dori  de asemenea, să căutaŃi parteneri sau sponsori pentru a vă ajuta să plătiŃi pentru 
materialele de campanie: semne de carte, broşuri, producŃia unei reclame TV,etc. 
 
Multe dintre asociaŃiile participante în Campanie au opŃinut sprijin financiar prin intermediul: 

• Fondurilor guvernamentale (Ministerul Culturii,etc.) 
• FundaŃii 
• Întreprinderi/Firme care susŃin Bibliotecile 

 
Fonduri Guvernamentale 
 
Programul vă permite să apelaŃi la ajutorul altora  pentru finanŃarea şi  susŃinerea Campaniei.De 
exemplu, AsociaŃia Bibliotecarilor din Mexic (AMBAC) a reuşit  să opŃină ajutorul Ministerului 
Culturii pentru tipărirea şi distribuirea a 16.000 de Manuale de Promovare a Bibliotecilor, 
bibliotecarilor din toată Ńara. 
 
FundaŃii 
 
PuteŃi apela de asemenea la diferite fundaŃii pentru subvenŃii care să vă ajute la finanŃarea 
activităŃilor Campaniei 
 
Întreprinderi/Firme 
 
3M a fost un sponsor fondator al campaniei pentru Bibliotecile Americii şi a  ajutat de 
asemenea, la  sponsorizarea campaniei din Brazilia. AlŃi parteneri pot fi reviste sau posturi de 
radio sau televiziune care ar dori să ajute bibliotecile. 
 

Cine te poate ajuta ? 
 
Orice asociaŃie, care face parte din campanie, vă poate furniza idei şi sfaturi. Vă rugăm să nu 
ezitaŃi să  vizitaŃi  site-urile web din diferite Ńări, pentru a vedea modul în care acestea utilizează 
Campania. 
 
AsociaŃia Bibliotecilor din America (ALA-American Library Association), unul dintre partenerii co-
fondatori, are plăcerea să fie o resursă pentru dumneavoastră. Vă rugăm să nu ezitaŃi să îl 
contactaŃi  pe Domnul Michael Dowling, directorul Biroului de RelaŃii InternaŃionale la adresa de 
e-mail: mdowling@ala.org 
 



 

Alte Resurse: 
 

 

ALA : http://www.ala.org/@yourlibrary 
 

 

American Library AssociationAmerican Library AssociationAmerican Library AssociationAmerican Library Association    

50 East Huron Street   Chicago, Illinois 60611 

Toll Free: 1.866.4LIBRARY   

Fax: 312.944.8520    

E-mail: atyourlibrary@ala.org    

www.ala.org/@yourlibrary 
 
 
IFLA : http://www.ifla.org/@yourlibrary/index-s.htm 
 
 

International Federation of Library Associations and InstitutionsInternational Federation of Library Associations and InstitutionsInternational Federation of Library Associations and InstitutionsInternational Federation of Library Associations and Institutions    

P.O. Box 95312   2509 CH The Hague   Netherlands 

Tel:+31 70 3140884    

Fax: +31 70 3834827    

E-mail: IFLA@ifla.org    

www.ifla.org/@yourlibrary 

 
 
 
 



 

Acord InternaŃional de Utilizare al Emblemei 

 
@ bibliotecii tale/@ biblioteca ta/dumneavoastă 

 

 
 
Emblema @your library ®  (Emblema) este deŃinută de AsociaŃia Bibliotecilor Americane (ALA). ALA are 
plăcerea de a permite utilizarea emblemei de către subsemnata AsociaŃie 
Bibliotecară/Bibliotecă(AsociaŃia/Biblioteca) în conformitate cu aceşti termeni: 
 

1. AsociaŃia/Biblioteca poate folosi emblema pe: (a) semne, broşuri şi alte materiale de promovare a 
bibliotecilor; (b) site-ul web al AsociaŃiei/Bibliotecii; şi (c) produse care urmează să fie vândute în 
biblioteci şi în alte locaŃii din zona geografică imediată a AsociaŃiei/Bibliotecii. AsociaŃia/Biblioteca nu 
poate să utilizeze emblema pe nici un produs vândut prin corespondenŃă, Internet, sau  alte metode similare 
de distribuŃie fără acordul prealabil în scris al ALA. 

 
2. AsociaŃia/Biblioteca poate permite membrilor săi, dar nu şi altor persoane sau entităŃi să utilizeze emblema 

pe: (a) semne, broşuri şi alte materiale de promovare a bibliotecilor şi (b) produse care urmează să fie 
vândute în biblioteci şi în alte locaŃii din zona geografică imediată a membrului asociaŃiei. Aceasta va fi 
responsabilitatea AsociaŃiei/Bibliotecii de a se asigura că toŃi membrii săi, care utilizează emblema o fac în 
conformitate cu aceste dispoziŃii. 

 
3. De fiecare dată când AsociaŃia/Biblioteca sau un membru al AsociaŃiei/Bibliotecii foloseşte emblema 

precum prevăzut mai sus, emblema trebuie să figureze: (a) în caractere American Typewriter Medium 
Weight; (b) în roşu (PMS 032) şi albastru (PMS 072) ca primă opŃiune de culori; (c) în negru şi / sau alb, ca 
o opŃiune secundară; (d) în culorile naŃionale ale Ńării, ca a treia opŃiune; (e)  cu simbolul ® de marcă 
înregistrată sau cu traducerea corespunzătoare din Ńara de origine. 

 
 
Aceptat si semnat: 
NUMELE  ASOCIAłIEI:      ____________________________________________________ 
 

De către:   
_____________________________________ 
(ImprimaŃi numele şi titlul) 
 

____________________________________________________ 
                                                    (Semnătura) 

 
Telefon/Fax/Email: 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Traducerea emblemei @ your library®:  _______________________________________________ 


