
  

 

     

 

 

 

 

  
Atelier interactiv de modelare și imprimare 3D  

cu tematica Sărbătorilor Pascale 
 

 

București, 10 aprilie 2019 – Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – 

ANBPR, Biblioteca Națională a României și ECDL ROMANIA, vor derula în data de 18 aprilie 2019, un 

atelier interactiv de modelare și imprimare 3D cu tematica Sărbătorilor Pascale, la București, în 

cadrul Bibliotecii Naționale a României (Bd. Unirii nr. 22, Sector 3), începând cu ora 14.00. 
 

Având în vedere că biblioteca este un important spaţiu de comunicare, informare și diseminare a inovației, 

conectat la tehnologie, care stimulează interesul copiilor și tinerilor pentru lectură și experimente, prin 

intermediul acestei inițiative educaționale, vizăm prezentarea noţiunilor de modelare şi imprimare 3D 

unei audiențe formate din cel mult 60 participanți cu vârste cuprinse între 15-18 ani.  

 

În cadrul atelierului, se vor prezenta modalitățile de utilizare a imprimantei și tipurile de materiale necesare, 

tipurile de obiecte care se pot modela/imprima 3D și aplicabilitatea/ utilitatea acestora în industrii, iar cei 

prezenți vor avea oportunitatea să asiste la 2 activități practice/2 demonstrații, una de modelare a unei 

figurine cu tematica Sărbătorilor Pascale, iar cealaltă de imprimare 3D a respectivului obiect. 
 

Atelierul interactiv de modelare și imprimare 3D va contribui la dezvoltarea imaginației și a creativității 

tinerilor care vor dobândi noțiuni fundamentale privind utilitatea și avantajele acestor noi tehnici digitale. 

 

Totodată, participanții la acest eveniment vor avea oportunitatea să viziteze clădirea Bibliotecii Naționale a 

României, în cadrul unui tur ghidat, organizat cu acest prilej.  

 

Accesul este liber în limita locurilor disponibile și se face pe bază de înscriere, prin completarea unui 

formular de participare, care va fi disponibil pe website-ul Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România – www.anbpr.org.ro și ECDL ROMANIA – www.ecdl.ro .  

  

Prin această inițiativă, ANBPR, Biblioteca Națională a României și ECDL ROMANIA contribuie la 

familiarizarea copiilor și tinerilor cu domeniul modelării și imprimării 3D și asigură premisele pentru o 

educație de calitate adaptată evoluţiei noilor tehnologii și cerințelor privind competențele transversale 

specifice pieței unice digitale. 

 

 

Mai multe informații:  

 

Ioana Crihană - Director Executiv ANBPR 

Tel.: (+40) 758 220 291; e-mail: anbpr_ro@yahoo.com 

 

Alexandra Albin - Director, Departament proiecte cu finanțare europeană / națională ECDL ROMANIA 

Tel.: (+40) 751 02 27 71; e-mail: focus3dp@ecdl.ro 

 

Adriana-Elena Borună, Șef Serviciu Dezvoltare Instituțională, Biblioteca Națională a României 

Tel: 0746.16.14.15; e-mail: adriana.boruna@bibnat.ro 

 

http://www.anbpr.org.ro/
http://www.ecdl.ro/

