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Sorina Stanca, președinte



Propuneri legislative

• propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Strategiei pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016-2020 (responsabil d-

na Olimpia Bratu)

• participare a doi reprezentanți ai asociației în grupul de lucru pe legea 

bibliotecilor

• formularea poziției ANBPR față de propunerile de modificare ale legii 

dreptului de autor



Proiecte ale asociației

• Participare la cea de a doua ediție a proiectului „Școala de Radio: 
Minoritățile în direct”

• Generation Code Open Innovation Fair de la Parlamentul European

• PartneringStarter - proiect ANBPR inovativ premiat de Future Library în 
cadrul Innovation Awards 2016 

• Workshop pe tema migrației - un parteneriat Goethe Institut Bukarest -
ANBPR - ABR - ABRM



Proiecte ale asociației

• proiectului e-Skills for e-inclusion

• Ianuarie 2017 - Expoziţia anuală colectivă de fotografii a ANBPR

• Ziua Bibliotecarului – moment festiv și de efervescență profesională în

bibliotecile publice românești

• proiectul Repunerea patrimoniului imaterial al minorităților în circuitul 

cultural prin educație media, cu participarea promotorilor culturali din 

România și Norvegia”



Proiecte ale asociației

• Săptămâna Națională a Bibliotecilor 2017 – un prilej de sărbătoare 

profesională pentru toți bibliotecarii

• În parteneriat cu Asociația pentru Tehnologie și Internet ApTI, s-a lansat un 

apel privind organizarea unui  Internship pe tema drepturilor de autor, cu 

sprijinul financiar al Google

• Mobilizarea comunității profesionale pentru implicarea în Campania pan-

europeană Get Online Week 2017! Hai pe Net 2017 – Primăvara

oportunităților digitale!



Proiecte ale asociației

• CicloBiblio 2017 - turul bibliotecilor cu bicicleta

• iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu LITeratura

• Nocturna Bibliotecilor 2017 – Bucuria lecturii se 

recâștigă la bibliotecă



Conferința de primăvară

• 27-28 aprilie 2017 
– Conferința
BiblioPUBLICA
2017 cu tema 
„Bibliotecile -
parteneri în 
dezvoltarea 
creativă a 
utilizatorilor”



Conferința de primăvară



Granturi de călătorie

• Mobilitate Ucraina pentru tineri bibliotecari români - Forumul pentru Tinerii
Bibliotecari “Trendy Library”, Kiev, Ucraina

• Sprijin primit din partea Institutului Polonez pentru participarea la 
Conferința IFLA de la Wroclaw, Polonia

• Vizită de studiu la Parlamentul European pentru 4 bibliotecari interesați de 
problematica drepturilor de autor

• Workshop pe tema promovării lecturii în parteneriat Goethe Institut-
ANBPR-ABR-ABRM



Sponsorizări atrase



Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, 

sprijin și implicare!

Sorina Stanca

Președinte


