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În perioada 3-5 septembrie 2014, la Cluj-Napoca s-a desfăşurat cea de-a XXV-a Conferinţă 
Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Bibliotecile – Acces 
Deschis la Educaţie şi Cultură”, importantă manifestare ştiinţifică în care s-au reunit 
aproximativ 350 de bibliotecari din întreaga ţară, cadre didactice, specialişti ai domeniului, 
studenţi, precum şi invitaţi din străinătate (Ungaria, Grecia, Norvegia, Republica Moldova). 

Organizatorii evenimentului au fost: Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Cluj, alături 
de: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din 
Cluj, Biblioteca Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Biblioteca Universității 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Biblioteca Universității Tehnice, Biblioteca 
Universității „Babeş-Bolyai”, Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj, Biblioteca Filialei Cluj a 
Academiei Române.  

Ceremonia de deschidere a ediţiei jubiliare a Conferinţei a avut loc în Aula Magna a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. După ce a adresat un salut cald colegilor de breaslă 
şi tuturor participanţilor, preşedintele ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, a vorbit despre rolul 
bibliotecii şi al lecturii, despre importanţa literaturii de referinţă, despre valoarea bibliotecarului 
în societatea cunoaşterii şi problemele cu care se confruntă instituţiile infodocumentare, 
accentuând totodată necesitatea cooperării în domeniul biblioteconomic. 

În cadrul celor 12 secţiuni profesionale au fost prezentate peste 80 de comunicări ştiinţifice, 
urmate de dezbateri. Între subiectele abordate s-au numărat: educarea utilizatorului, rolul 
bibliotecii în formarea tinerei generaţii, noi modalităţi de dezvoltare şi comunicare a colecţiilor, 
biblioteca digitală, noi soluţii software pentru bibliotecă, lectura în pericol, cultura informaţiei, 
educaţia interculturală, activităţi de valorificare a patrimoniului deţinut de biblioteci şi a 
memoriei locale, optimizarea relaţiei dintre bibliotecă şi cercetarea ştiinţifică, probleme legate de 
proprietatea intelectuală, colaborarea interbibliotecară, modalităţi de creştere a vizibilităţii 
structurilor infodocumentare, programe de formare continuă, proiecte şi parteneriate, legislaţie 
de bibliotecă, strategii europene TIC pentru biblioteci şi cultură, bune practici în biblioteci din 
ţările europene s.a. 
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