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Biblioteci depășind bariere



Asistență și birouri 

de informare

Servicii oferite în cadrul Conferinței



Panouri mari de semnalizare

Aviziere - panouri pentru anunțuri 



Calculatoare cu Internet  la dispoziția participanților



Facilitați si servicii oferite gratuit

• Fax si telefon pt numere importante

• Prim ajutor / paramedic / unitate mobila pentru donatori  
sânge

• Parcare - pt persoane cu handicap

• Birou obiecte pierdute/găsite

• Serviciu transport - cu autobuze 

• Acces Internet, Wi-Fi, multifuncționale

• Spații pentru autori și autografe

• Zona de plasament pentru angajatori sau solicitanți 
locuri de munca

• Corespondență online – rezultatele finale ale centralizării 
chestionarelor de evaluare a Conferinței 



Facilitați si servicii oferite contracost

• Parcare

• Cărucioare pentru bagaje

• Oficiu poștal

• Birou bagaje de mână 

• Protecție și siguranță 

• Cafenea si catering

• Tururi ghidate 

• Sesiuni de relaxare/masaj

• Presa si publicitate

• Înregistrări sesiuni pe CD

• Spațiu expozițional
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Deschiderea Conferintei
Prima Sesiune Generala la deschidere – peste 4000 de 

participanți prezenti in sala



Acordarea de distincții unor bibliotecari cu merite deosebite



Discursul actriței 
Jamie Lee Curtis

Curtis crede cu pasiune ca 
promovarea bibliotecilor si a 

lecturii contribuie la cresterea
potentialului imaginativ al 

copiilor. A fost o zi dedicata 
recunoasterii importantei 

bibliotecilor si lecturii.



Protestul TLA



Protestul bibliotecarilor din Texas

Un spectacol de percutie interactiva, creat de Echipa DrumCafe alaturi de 

bibliotecari si ceilalti spectatori, in care s-a batut la tobe si s-a cantat pe 

ritmuri afro-americane in semn de protest fata de reducerile devastatoare 

propuse la nivel de stat pentru programele de biblioteca.





Romani participanti la protestul TLA

Romaniiprezenti la protestul TLA



Joi, 14 aprilie - a doua Sesiune Generala

Discursul lui Greg Mortenson

"Atunci când este întuneric 
puteţi vedea stelele.”

• nominalizat la Premiul Nobel 

pentru Pace 

• implicat in activitati umanitare

• Cofondator al Institutului Asia 

Centrala  

• recunoscut la nivel mondial  pentru crearea de oportunutati educationale pentru 

copiii din Pakistan si Afganistan



Concurs de dans cu carucioare



Concurs de dans cu carucioare



Programul Conferinței - online

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/TXLG0011/#/0

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/TXLG0011/


Diversitatea temelor abordate

• Advocacy / Outreach / Marketing

• Arhive şi Conservare

• Automatizare / IT / Tehnologie

• Colecții si Programe pentru copii – management

• Dezvoltare Profesionala / oportunitati de informare / 

video tutoriale online

• Digital Storry

• Digitizare

• Drepturi de autor / Plagiat

• E-Cărţi / Audiobooks / Continut Digital 

• Granturi competitive si modele de proiect

• Învăţământ la Distanţă



Diversitatea temelor abordate

• Engleză ca a doua limbă – cursuri / programe pentru 

imigranti

• Leadership si Mentoring

• Metode de cercetare

• Social Networking & Colaborare

• Planificare strategică

• Probleme legate de Catalogare

• Servicii de referinţă

• Servicii pentru categoriile sociale dezavantajate

• Servicii pentru tineri si adolescenți

• Servicii Tehnice

• Voluntari și prieteni ai bibliotecilor



Tipuri de sesiuni

Prezentări

Ateliere de lucru
pentru

Începători

Avansați

Gratuite

Contracost



Asa i-am atras pe americani 
sa participe la sesiunea 

noastra.

Sesiunea de prezentare a
Programului Lideri si Inovatori



Susan Schnuer a prezentat 

Programul Mortenson şi 

componenta lui pentru 

România



O privire de ansamblu asupra  

Programului Biblionet 

finanţat de Fundaţia Bill 

şi Melinda Gates



Romania ieri si azi 

introducere în 

civilizaţia şi cultura 

română 



Romania ieri si azi 

introducere în 

civilizaţia şi cultura 

română 



Romania de ieri si de azi, 

introducere în civilizaţia 

şi cultura română 



O radiografie a 

învățământului 

biblioteconomic și a 

bibliotecilor din 

România



Bune practici în 

bibliotecile româneşti



Diverse … din SUA, văzute de 

români.  Sesiune interactiva  

soldată cu mici premii!





Impresii finale – chestionar aplicat online

http://secure.txla.org/secure/survey/surveyRptSummary.asp?sid=34

http://secure.txla.org/secure/survey/surveyRptSummary.asp?sid=34


Cine suporta cheltuielile de participare 

la Conferinţa TLA?

43% Angajatorul a plătit toate cheltuielile

34% Angajatorul a plătit o parte din cheltuieli

16% Participantul a plătit toate cheltuielile

5% Alte situații 



De ce se participa la Conferința?

Selectaţi cinci motive pentru care ați participat la Conferinţa TLA.

21% Creștere profesionala și  formare 

17%  Networking 

16%  Participarea la expoziţiile legate de bibliotecă 

15%  Cărţi şi Autori 

7%  Vizibilitate profesionale

6%  Susținerea unei sesiuni 

5%  Locație convenabila 

4%  Rol de conducere în cadrul organizaţiei

2%  Voluntariat pentru asociația mea profesională 

1%  Alte



De unde provin participanții?

Indicaţi grupul/ organizaţia / instituţia pe care o reprezentaţi.

23%  Şcoală elementară

22%  Biblioteci Publice 

14%  Liceu

9%  Școala medie 

8%  Universitate

3%  Colegiu universitar 

7%  Alte

3%  Scoli Private 

1%  Biblioteca școlară/universitară 

1%  Biblioteci specializate 

1%  Student la biblioteconomie



Zona de responsabilitate a participanților 

46%    Învățamânt biblioteconomic  

10%  Servicii pentru adulti, tineret si copii

9% Director / director adjunct

6% Administrare

5% Alte categorii 

5% Referinţe  

2% Filiale

2% Catalogare

2% Tehnologie / Automatizari / Web

1% Alfabetizare /informare

1% Achizitii / Colecţii

1% Outreach 



Întrebări?



Va mulțumesc pentru atenție!

Crina Ifrim – crinaifrim@yahoo.co.uk


