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Asociația Națională a Bibliotecarilor 

și Bibliotecilor Publice din România 

 

 
 

INVITAȚIE 

 

 Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR 

anunță organizarea Conferinței Naționale a ANBPR BiblioPUBLICA, cu tema “Bibliotecile publice - 

teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”, ce va avea loc, în perioada 23-24 mai 2019, la 

Biblioteca Județeană „ASTRA” Sibiu, Str. G.Barițiu Nr. 5-7, județul Sibiu. 

 

Ediția de primăvară a Conferinței de la Sibiu este un eveniment profesional co-organizat de 

Biblioteca Județeană „ASTRA” Sibiu și ANBPR, cu suportul sponsorilor, partenerilor și 

colaboratorilor tradiționali ai Asociației și cu implicarea reprezentanților bibliotecilor publice la nivel 

național.   

 

Abordând o temă de mare actualitate, Conferința ANBPR de la Sibiu va constitui cadrul 

profesional pentru dezbateri, schimburi de bune practici și consfătuiri între profesioniștii bibliotecilor 

publice și liderii inovatori ai domeniului.  De asemenea, evenimentul va aduce împreună toate părțile 

interesate de activitatea și evoluția bibliotecilor – autorități și instituții publice, organizații non-profit, 

reprezentanți ai mediului de business, dar și exponenți ai comunităților locale.  

 

Bibliotecile, ca teritorii ale experiențelor colective, au devenit astăzi medii de testare și 

validare a celor mai noi paradigme de învățare, fiind totodată centre de inițiere complementare școlii, 

bazate pe mentorat și coaching. În plus, bibliotecile au capacitatea, încă insuficient explorată, de a 

deveni spații dinamice de difuzare a bunelor practici și de stimulare a inovației, cu participarea 

utilizatorilor serviciilor de bibliotecă. 

 

Bibliotecile prezentului sunt nevoite să învețe din mers, să fie flexibile, să fie receptive la 

această reformă a informației, fără de care progresul și inovația nu ar fi accesibile. Digitalul este acum 

limba universală a tuturor profesiilor, iar bibliotecile sunt astăzi conectate la tehnologie și contribuie 

în mod consistent și structurat la promovarea tuturor formelor cunoașterii și la recuperarea memoriei 

colective, ca garant al unei evoluții sustenabile a generațiilor. 

 

ANBPR invită să participe cu lucrări bibliotecarii membri, managerii de biblioteci, dar și alte 

categorii de specialiști din instituții ale memoriei,  centre culturale, dar și reprezentanți ai companiilor 

și ONG-urilor care colaborează cu bibliotecile. 
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Conferința ANBPR de la Sibiu se înscrie în seria manifestărilor dedicate Anului Cărții. În 

plus, organizatorii au pregătit o serie de atracții și surprize în contextul declarării Sibiului drept 

Regiune Gastronomică Europeană 2019. O componentă importantă va consta în organizarea unui Târg 

de artă culinară, cu participarea bibliotecarilor, găzduit de Complexul Naţional Muzeal “ASTRA” 

Sibiu. 

 

Evenimentul profesional va deveni, totodată, un spațiu autentic de experiment și inovație, 

oferind participanților posibilitatea de a reflecta asupra viitorului bibliotecilor și al profesiei de 

bibliotecar, în contextul următoarelor ateliere tematice: 

 

1. Programe și proiecte de literație în biblioteci 

2. Bibliotecile publice  - agenți de combatere a știrilor false și a dezinformării  

3. Inițiative de memorie locală și patrimoniu imaterial 

4. Bibliotecile și transformarea digitală  

 

Vă așteptăm alături de noi și vă rugăm să confirmați participarea, prin completarea 

Formularului de înscriere participant și, respectiv, a Formularului de înscriere lucrare, atașate, 

până la data de 15 aprilie 2019, orele 14.00, la adresa conferintaastra2019@gmail.com, cu 

subiectul Conferință ANBPR Sibiu, cu subiectul Conferință ANBPR Sibiu. 

 

Taxa de participare la Conferință este de 250 lei. 

Cheltuielile privind transportul și cazarea vor fi suportate de către participanți / bibliotecile 

aparținătoare. 

 

Cu deosebită considerație, 

Sorina STANCA, 

Președinte  

 

 


