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Joi, 25 aprilie, de la 9:30, la Biblioteca Națională a României (Sala de conferințe Mircea Vulcănescu, 

parter), va avea loc dezbaterea intitulată „Biblioteca pentru toți copiii – colecții și servicii pentru 

cei mici”, organizată de Biblioteca Națională a României și Asociația Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în colaborare cu Asociația Harap Alb.  

 

La eveniment sunt așteptați editori, profesori, scriitori și ilustratori din Suedia: Christina Björk, 

scriitor și fost președinte al Swedish Children’s Book Academy (Svenska Barnboksakademin); Tilda 

Maria Forselius, scriitor și profesor de literatură pentru copii la Universitatea din Stockholm; Ann-

Margarethe Livh, politician, fost vice-primar în Stockholm; Lotta Silfverhielm, ilustrator; Gunilla 

Lundgren, scriitor; Karin Sohlgren, bibliotecar și editor (Mantra Lingua Publishing House). 

 

Participă de asemenea, cu intervenții, o serie de profesioniști din România: Cristina Dumitru Călinoiu, 

reprezentant al Bibliotecii Metropolitane București, Filiala pentru copii „Ion Creangă”; dr. Claudia 

Șerbănuță, reprezentant al Fundației Progress și al ANBPR; Arina Stoenescu, editor și translator; Fred 

Taikon, editor și activist pentru drepturile romilor; Ioana Crihana, director executiv al ANBPR; 

Margareta Tătăruș, director al Bibliotecii Județene Vrancea; dr. Adriana-Elena Borună, șef-serviciu 

Dezvoltare Instituțională, Biblioteca Națională a României. 

 

Evenimentul „Biblioteca pentru toți copiii – colecții și servicii pentru cei mici” are ca miză 

schimbul de experiență între oaspeții suedezi și specialiștii din România. În prima parte a întâlnirii va 

avea loc masa rotundă „Literatura pentru toți copiii în colecțiile de bibliotecă”, iar în cea de-a doua 

vor fi puse în discuție diferitele tipuri de servicii de bibliotecă pentru copii.  

 

Intrarea este liberă. 

 

Pe parcursul anului 2019, instituit ca „Anul Cărții” prin Legea nr. 357/2018, în cadrul 

Programului Național „România citește”, Biblioteca Națională își propune organizarea unor 

evenimente de promovare a cărții și lecturii în rândul tuturor categoriilor de cititori, precum și 

a unor activități metodologice, întâlniri profesionale și dezbateri care aduc în discuție cartea 

ca element central, în jurul căruia gravitează toate serviciile oferite de bibliotecă. 


