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Achiziție și dezvoltarea colecțiilor Noua  Lege  a  achiziţiilor  publice  -
modificări legislative

23 - 27 mai 2016 Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Nicoleta Rahme

nicoleta.rahme@bibnat.ro*tematica va fi stabilită după întrunirea
din luna mai

septembrie 2016 Conferinţa  Naţională  ABR,
Timişoara

Carte veche. Conservare. 
Restaurare

 Codul patrimoniului -  ansamblul de

bunuri mobile şi imobile, aparţinând
instituţiilor  de  stat  şi  colecţiilor
particulare,  care prezintă un interes
istoric,  artistic,  arheologic,  estetic,
ştiinţific  sau chiar  tehnic – demers
legislativ  iniţiat  de  Ministerul
Culturii. 

 Codul patrimoniului - problematica 

patrimoniului cultural naţional 
mobil.

mai 2016

septembrie 2016

Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Conferinţa  Naţională  ABR,
Timişoara

Petruţa Voicu

petruta.voicu@bibnat.ro 

Catalogare, clasificare, indexarea a) Ghidul naţional de catalogare – stadiu 
şi paşi spre finalizare
b) LIVES-RO – stadiu şi implementare
 
a) Ghidul naţional de catalogare
b) LIVES-RO

9 – 10 iunie 2016

septembrie 2016

Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Conferinţa  Naţională  ABR,
Timişoara

Aurelia Mircescu
aurelia.mircescu@bibnat.ro

Anca Haţapuc
ancamonic@bcu-iasi.ro

Comunicarea documentelor și 
împrumut interbibliotecar

 Împrumutul Interbibliotecar util sau 

nu?! 

 Prezentarea ultimului congres 

internaţional al IFLA ILDS, Turcia, 
2015. 

 Împrumutul interbibiotecar naţional 

şi internaţional - legislaţie şi 
practică 

 Relaţiile cu publicul în biblioteci

14 aprilie 2016 

19 mai 2016

Biblioteca Universităţii de Nord,
Baia Mare

Biblioteca Universitaţii Dunărea 
de Jos Galaţi

Gabriela Pali 
biblioteca@cunbm.utcluj.ro

Florica Cristea 
Florica.Cristea@ugal.rto

Camelia Boca

http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=19&lang=en
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=19&lang=en
mailto:ancamonic@bcu-iasi.ro
mailto:aurelia.mircescu@bibnat.ro
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=18&lang=en
mailto:petruta.voicu@bibnat.ro
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=17&lang=en
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=17&lang=en
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=16&lang=en


 Împrumutul interbibliotecar – 

problematică şi legislaţie

septembrie 2016 

  

Conferinţa Naţională ABR, 
Timişoara

camelia@bcu-iasi.ro

Cultura informației Workshop - Dezvoltare politicii de 
promovare a CI - GRUPUL DE 
PROMOVARE, GP

 Diseminarea noutăților în domeniu,
evenimente  pe  site-ul  ABR-
GRUPUL DE PROMOVARE

 Dezvoltare  și  organizare cursuri  de
CI-  GRUPUL  DIDACTIC  ȘI  DE
FORMARE, GDF

 În cadrul  workshopului se vor face
prezentări  privind  noutățile  în
domeniu,  adaptarea  bibliotecilor  la
condițiile  impuse  de  cazurile
multiple  de  plagiat,  evaluarea
informației,  utilizarea  resurselor
informaționale de încredere.

 propunerea organizării  unui curs de
CULTURA INFORMAȚIEI,  3  zile
pentru  20  membri  ABR  merituoși
dacă vom găsi surse de finanțare

 crearea tutorialului online pe site-ul
ABR privind informarea, sursele de
informare,  evaluarea  informației,
folosirea în mod etic a informației,
comunicarea informației.

 prezentarea   rezultatelor  activității
secțiunii.

2 - 3 iunie 2016  

septembrie 2016

Brașov

Conferinţa Naţională ABR, 
Timişoara

Prof.univ.dr. Angela Repanovici

arepanovici@gmail.com

http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=20&lang=en
mailto:camelia@bcu-iasi.ro


Informatizare-Digitizare Biblioteci românești pe platforme 
culturale și de informare

Biblioteci Digitale: Acțiuni de 
valorificare a patrimoniului cultural 
național

mai 2016

septembrie 2016 

Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Conferinţa  Naţională  ABR,
Timişoara

Marinela Covaci

marinela.covaci@bibnat.ro 

Legislație de bibliotecă și 
perfecționare profesională

Sistemul de control intern/managerial al 
entităţilor publice: Ordinul nr. 946/2005 
privind Codul controlului 
intern/managerial versus Ordinul nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al 
entităţilor publice. 

Stadiul amendamentelor la Legea nr.
334, Legea bibliotecilor.

mai 2016

septembrie 2016 

Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Conferinţa  Naţională  ABR,
Timişoara

Mihaela Vazzolla

mihaela.vazzolla@bibnat.ro

Periodice Evaluarea  științifică  și  prelucrarea
serialelor și a altor resurse în continuare

Prelucrarea publicațiilor seriale și a altor
resurse  în  continuare  –  cercetare  și
inovare

8 iunie 2016

septembrie 2016

Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Conferinţa  Naţională  ABR,
Timişoara

Moraru Violeta-Elena, 

violetamoraru1971@yahoo.com

Profesori documentarişti Conferinta Nationala „CDI, spatiu al 
lecturii si comunicarii” editia a V-a 
(organizata in parteneriat de CCD Sibiu, 
Biblioteca Astra, Institutul Francez, 
Universitatea L. Blaga Sibiu, ISJ Sibiu, 
Asociatia Edumedia, ECEducatia, 
ARSCDI, ABR)

Activitati in CDI – Actiuni de dezvoltare
a competenetelor infodocumentare ale 
elevilor – exemple de bune practici

11-12 decembrie 
2015

septembrie 2016

Biblioteca Judeteana „Astra” 
Sibiu,

Conferinţa Naţională ABR, 
Timişoara

Dr.Corina Stănilă

corina.stanila@gmail.com

Statistică și evaluare Discutarea, aprobarea i lansarea pentru ș 30 iunie 2016 Biblioteca ASE,  Bucureşti Dr. Ivona Olariu

http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=26&lang=en
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http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=22&lang=en
mailto:marinela.covaci@bibnat.ro
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=21&lang=en


completare a noului formular RSA 
propus pentru BU

Prezentarea Standardului de evaluare a 
impactului bibliotecilor în societate.

ivona@uaic.ro

Tehnici pedagogice în bibliotecă Simpozionul  Municipal  „Generaţia
digitală în biblioteca şcolară şi centrul
de  documentare  şi  informare”.
„Realităţi  şi  perspective  în  evoluţia
informării-documentării” (ediţia  I).
Organizatori:  Casa  Corpului  Didactic
Bucureşti  şi  Colegiul  Tehnic  Energetic
Bucureşti. 

Sesiunea  din  primăvară  a  Secţiunii
„Tehnici  Pedagogice  în  Bibliotecă”,  cu
tema  Conferinţa  Naţională  a
Bibliotecarilor  Caselor  Corpului
Didactic „Educaţie  şi  formare
profesională  în  spiritul  cerinţelor
europene”. 

Dezbaterea cu tema „Biblioteca şcolară
şi tehnologiile informaţionale – realităţi
şi perspective”.

4 martie 2016 

16 mai 2016 

septembrie 2016  

Colegiul Tehnic Energetic, 
Bucureşti.

 

BCU „Carol I” Bucureşti

Conferinţa Naţională ABR, 
Timişoara

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez-
Pozo, ccarmenleo@hotmail.com;
carmen.pesantez@bcub.ro  

Biblioteca şi societatea Activităţi dedicate  creşterii vizibilităţii 
bibliotecilor în societatate

Lucrări dedicate istoriei cărţii,  
domeniului biblioteconomiei, 
personalităţi în domeniu

8 iunie 2016

septembrie 2016

Biblioteca  Naţională  a
României, Bucureşti

Conferinţa Naţională ABR, 
Timişoara

Corina Apostoleanu

capostoleanu@yahoo.co.uk

mailto:capostoleanu@yahoo.co.uk
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