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Demonstrații 3D Printing în biblioteci - introducerea noilor tehnologii în 

educația copiilor și tinerilor, cu suportul Google 

 

București, 27 septembrie 2019 – Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

- ANBPR, având ca parteneri Biblioteca Națională a României, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, 

Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, Biblioteca 

Județeană “Dinicu Golescu” Argeș și Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, cu implicarea ECDL 

ROMANIA, va implementa, în perioada 07-17 octombrie 2019, sub egida Săptămânii Europene a 

Programării, proiectul cu titlul 3D Printing Challenge in Libraries - Innovation and Tech Practice for 

Students,  finanțat de Google, în cadrul competiției Google's Europe Code Week Grants.  

 

Proiectul propune organizarea de ateliere de modelare & imprimare 3D (câte unul în fiecare locație: 

București, Cluj, Brașov, Pitești, Buzău și Galați), prin intermediul cărora tehnologia inovativă este prezentă 

în biblioteci, fiind prezentată copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile. Având în vedere că bibliotecile 

sunt spații conectate la tehnologie și deschise la inovație, în cadrul atelierelor 3D Printing, copiii și tinerii se 

vor familiariza cu tehnicile de modelare şi imprimare 3D și cu beneficiile aduse de utilizarea acestei noi 

tehnologii în practica de zi cu zi, în activitatea educațională, dar și în perspectiva diversificării ocupațiilor și 

a unei piețe a muncii din ce în ce mai competitive. 

 

Calendarul atelierelor va avea următoarea structură: 

- Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj (Calea Dorobanţilor nr. 104, Cluj-Napoca) 

07.10.2019, orele 12.00-15.00 

- Biblioteca Națională a României (Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București) 

10.10.2019, orele 12.00-15.00 

- Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău (Complexul comercial Galleria Mall, Buzău, 

Bulevardul Unirii  Nr. 301A) 



  

 

11.10.2019, orele 12.00-15.00 

- Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov (B-dul Eroilor Nr. 33-35, Brașov) 

14.10.2019,  orele 12.00-15.00 

- Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș  

15.10.2019, orele 12.00-15.00 

- Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, sediul central din str. Mihai Bravu nr. 16, Galați, sala 

Mihai Eminescu, et I 

17.10.2019, orele 14.00-17.00  

 

Prin această intervenție educațională bazată pe noile tehnologii, ANBPR, bibliotecile partenere și ECDL 

ROMANIA doresc să contribuie la familiarizarea unui grup de 600 utilizatori ai serviciilor de bibliotecă 

(între 11-18 ani) cu tehnicile de modelare şi imprimare 3D, precum și cu beneficiile noilor tehnologii pentru 

transformarea digitală a predării/învățării și formarea unei comunități de copii și tineri creativi, deschiși la 

inovație și receptivi la provocările lumii digitale. 

 

Despre ANBPR: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai reprezentativă 

organizație profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Rațiunea de a fi a acestei organizații este aceea de a coagula, 

într-o formă de asociere pe plan național, asteptările, nevoile și interesele celor care, prin profesie, preocupări și atribuții susțin 

profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei și a științelor informării și documentării.  

   

www.anbpr.org.ro 

   

Mai multe informații:  

Ioana Crihană 

Director Executiv 

ANBPR 
tel./fax: (+40) 758 220 291 

email: anbpr_ro@yahoo.com 

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

