
 

             

Anja Flicker (directoare a Bibliotecii Municipale Würzburg din ianuarie 2010) 

 

Anja Flicker a studiat la Colegiul Superior pentru Biblioteconomie și 

Documentare din Köln; diplomă de bibliotecar obținută în 1992. 

 

Din 1993, a lucrat la Biblioteca Municipală din München. 

Pe lângă activități legate de fondul bibliotecii și service pentru clienți, a 

coordonat proiecte din domeniul „Evenimente și relații publice”. 

 

Din 1998 până în 2001 a ocupat funcția de director adjunct al bibliotecii de cartier 

Bogenhausen (filială a Bibliotecii Municipale München) 

 

În 2001 a plecat din serviciul public în economia privată, pentru a lucra în domeniul 

„Managementul cunoașterii”. La început a fost referent de specialitate la firma LHI Leasing 

GmbH din München. Inclusiv datorită contribuției doamnei Flicker, firma a primit distincția 

„Managerul anului în gestiunea cunoașterii”1. În 2005, a preluat conducerea departamentului 

„Logistica cunoașterii” la firma Rheinisch AG în Karlsruhe. Pe lângă metode operative de ma-

nagement al cunoașterii, firma utilizează și instrumentul „Wissensbilanz – Made in Germany”, 

folosit în dezvoltarea strategică a capitalului intelectual. 

Prin activitatea sa în economia privată, Anja Flicker este o personalitate recunoscută în do-

meniul managementului cunoașterii în Germania și Europa și dispune de o interconectare 

excelentă cu alți experți. 

Ca directoare a Bibliotecii Municipale din Würzburg, din ianuarie 2010, Anja Flicker 

transpune în activitatea bibliotecii experiența acumulată în economia privată, mai ales metod-

ele și principiile managementului cunoașterii și ale bilanțului capitalului intelectual, dar și ex-

periența dobândită în rețelele naționale și internaționale. 

 

Alături de aceste activități, Anja Flicker este și cadru universitar, de exemplu la 

Bayerische Bibliotheksakademie în München și la Universitatea Humboldt din Berlin, și parti-

cipă ca referent de specialitate la congrese și simpozioane2.  

 

Din 2013, Anja Flicker este membru al rețelei International Network of Emerging Library 

Innovators (INELI) a fundației Bill & Melinda Gates Foundation3. 

                                            
1 Premiul a fost acordat de publicația Financial Times Deutschland, de Commerzbank și de revista „Impulse”. 
2 Selecție 2012–2019: IFLA World Library and Information Congress (Helsinki), diverse Congrese Naționale ale 

Bibliotecarilor din Germania, India Public Libraries Conference (New Delhi, India), conferința „Readers in the 
21st Century” (Valmiera, Letonia), conferința „Readmagine” (Madrid, Spania), Conferința și Masa Rotundă Inter-
națională cu prilejul jubileului Bibliotecii Naționale (Sîktîvkar, Rusia), „Public! Bibliotheken, Architektur und ur-
bane Öffentlichkeit” (München), Next Library Conference (Berlin), National Library Conference (Rotterdam, NL) 

3 https://www.gatesfoundation.org/de/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries 


