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Peste 300 de bibliotecari din toată ţara au venit la Timişoara. De miercurii şi până în 9 septembrie are loc
Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România. Timp de două zile, vor avea loc dezbateri
pe teme din domeniu. Gazde sunt Universitatea de Vest şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara.
Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Adriana Szekely :
http://radiotimisoara.ro/2016/09/07/bibliotecarii-din-toata-tara-se-intalnesc-la-conferinta-nationala-inaceste-zile-la-timisoara/

Biblioteca fără bariere
Asociația Bibliotecarilor din România, împreună cu partenerii săi locali, Universitatea de Vest
din Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen
Todoran”, vă invita să participați între 7-9 septembrie 2016 la cea de-a 27-a ediție a Conferinței
sale anuale, Biblioteca fără bariere, organizată în acest an la Timișoara.
Totodată, în data de 6 septembrie va avea loc, ca eveniment satelit, Conferința Națională
„Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a 7-a, organizată de
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.
Prezentările în plen vor fi susținute de keynote speaker-i internaționali, membri ai comitetelor de
conducere IFLA [International Federation of Library Associations and Institutions] care vor
împărtăși aspecte referitoare la direcțiile de evoluție la nivel mondial ale domeniului infodocumentar.
Detalii suplimentare găsiți la: http://abrconferinta2016.wix.com/abr-2016

„Biblioteca fără bariere”, la Timişoara
Publicat în 6 septembrie 2016 by timisplus.ro
Timişoara va găzdui, între 7 şi 9 septembrie, Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor
din România, ediția a XXVII-a fiind numită „Biblioteca fără bariere”, cu peste 300 de
participanți –inclusiv specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării,
atât din ţară, cât şi de peste hotare. Deschiderea va avea loc la ora 9:00, în Aula Magna a
Universităţii de Vest. Totodată, cu o zi înainte, ca eveniment-satelit, va avea loc Conferința
Națională „Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a VII-a,
organizată de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a instituţiei de
învăţământ menţionate.
Temele propuse la fiecare ediție pornesc de la confluența unor preocupări interdisciplinare,
autorii venind din sfera mai multor domenii de studiu: comunicare, științe ale educației, politice,
umaniste etc., având ca punct comun informarea și documentarea și instituția consacrată acesteia
– biblioteca. Vor fi aduse în discuţii aspect precum poziția bibliotecii în societate şi păstrarea și
valorificarea patrimoniului cultural, în contextul noilor tehnologii de comunicare.
Detalii suplimentare pot fi accesate pe http://abrconferinta2016.wix.com/abr-2016.
A. STOICA

NovaTimis – ”Biblioteca fara bariere”
07.09.2016
telenova 4 zile ago Cultura, Emisiuni Lasa un comentariu 73 Vizualizari
”Biblioteca fara bariere!” – Conferinta nationala a asociatiei bibliotecarilor din Romania.
http://telenova.ro/stiri/2016/09/novatimis-biblioteca-fara-bariere-07-09-2016/

Cultură
„Biblioteca fără bariere”, la Timișoara
Publicat: 05 Septembrie 2016
Începând cu data de 7 septembrie, la Timișoara se desfășoară cea de-a 27- a ediție a Conferinței
Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, intitulată anul acesta „Biblioteca fără
bariere”.

Evenimentul are o durată de trei zile și adună un număr de peste 300 de participanți, printre care
bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, specialiști și cercetători din domeniul științelor
informării, documentării, din țară și de peste hotare, reprezentanți ai autorităților locale și
centrale, ai instituțiilor de cultură și de învățământ. În cadrul conferințelor, aceștia dezbat aspecte
referitoare la experiența profesională și direcțiile de evoluție la nivel național și mondial al
domeniului info-documentar: poziția bibliotecii în societate, complementaritatea sa în procesele
de educație și formare, de informare și cunoaștere, păstrarea și valorificarea patrimoniului
cultural, în contextul noilor tehnologii de comunicare.
Prezentarea lucrărilor și dezbaterile vor avea loc la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica
Timișoara precum și la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.
Ioana NICOLESCU

„BIBLIOTECA FARA BARIERE”, 7-9
septembrie 2016, Timisoara
Publicat de: Daniela Florian Data publicarii: 17:11, septembrie 05, 2016 | 77 Vizite | In:
National, TOP | Comentarii : 0
Conferinta Nationala a Asociatiei Bibliotecarilor din Romania „BIBLIOTECA FARA
BARIERE”, 7-9 septembrie 2016, Timisoara
În perioada 7-9 septembrie 2016, Timișoara va găzdui Conferinţa Naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România, ediția a 27-a, denumită în acest an Biblioteca fără bariere,
manifestare cu peste 300 de participanți: bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare,
publice, școlare), specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării, din
ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi
de învăţământ. Aceștia vor dezbate aspecte referitoare la experiența profesională și direcțiile de
evoluție la nivel național și mondial a domeniului info-documentar: poziția bibliotecii în
societate, complementaritatea sa în procesele de educație și formare, de informare și cunoaștere,
păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, în contextul noilor tehnologii de comunicare.
Prezentarea lucrărilor și dezbaterile vor avea loc la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica
Timișoara precum și la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.
Parteneri locali: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara,
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară
„Eugen Todoran” din Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Biblioteca Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Biblioteca Universității de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara „Regele Mihai I al României”,
Biblioteca Academiei Române – Filiala Timișoara, Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”.
Deschiderea festivă a conferinței va avea loc în data de 7 septembrie, orele 10.00, în Aula Magna
a Universității de Vest din Timișoara (Bd. V. Pârvan, nr. 4).
Totodată, în data de 6 septembrie va avea loc, ca eveniment satelit, Conferința Națională
„Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a 7-a, organizată de
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul UVT.
Detalii suplimentare găsiți la: http://abrconferinta2016.wix.com/abr-2016

Conferința Națională a Asociației
Bibliotecarilor din România: „BIBLIOTECA
FĂRĂ BARIERE”
De către Oana Mușat 06/09/2016

Timișoara va găzdui în aceste zile Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România,
ediția a 27-a, denumită în acest an “Biblioteca fără bariere”. Astfel, în perioada 7-9 septembrie,
vor fi invitați peste 300 de participanți: bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare,
școlare, publice), specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării, din
ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi
învăţământ.
Aceștia vor prezenta lucrări și vor dezbate aspecte referitoare la experiența profesională sau
direcțiile de evoluție la nivel mondial/național ale domeniului info-documentar: poziția
bibliotecii în societate, complementaritatea sa în procesul de educație și formare, de informare și
cunoaștere, păstrarea și valorificare a patrimoniului cultural, în contextul noilor tehnologii de
comunicare.
Totodată, în data de 6 septembrie va avea loc, ca eveniment satelit, Conferința Națională
„Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a 7-a, organizată de
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a UVT.
Deschiderea festivă a conferinței va avea loc mâine, 7 septembrie, de la ora 9.00, în Aula Magna
a Universității de Vest din Timișoara.

Comunicat de presă - Universitatea
Politehnica Timișoara
vineri, 2 Sep 2016, 14:07 • Comunicate 55 afişări
Universitatea Politehnica Timișoara găzduiește o parte dintre activitățile Conferinței Naționale a
Asociației Bibliotecarilor din România
Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România va avea loc la Timișoara, în
perioada 7-9 septembrie 2016. Ediția a 27-a se numește Biblioteca fără bariere și are 300 de
participanți din țară și din străinătate: bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare,
publice, școlare), specialiști și cercetători din domeniul științelor informării, documentării,
reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor de cultură și de învățământ. Aceștia
vor dezbate aspecte referitoare la experiența profesională și direcțiile de evoluție la nivel național
și mondial a domeniului info-documentar: poziția bibliotecii în societate, complementaritatea sa
în procesele de educație și formare, de informare și cunoaștere, păstrarea și valorificarea
patrimoniului cultural, în contextul noilor tehnologii de comunicare.
Lucrările se vor desfășura în plen și pe 12 secțiuni, 8 dintre ele fiind găzduite de Biblioteca
Centrală a Universității Politehnica Timișoara. Participanții vor dezbate problematici privind
Legislația de bibliotecă și perfecționarea profesională, Informatizarea bibliotecilor și digitizarea
documentelor, aspecte privind Catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor.
Va fi discutată situația actuală a bibliotecilor școlare și a profesorilor documentariști, a rolului
acestora în sistemul educațional național.
Parteneri locali: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara,
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară
'Eugen Todoran' din Timișoara, Inspectoratul școlar Județean Timiș, Biblioteca Universității de
Medicină și Farmacie 'Victor Babeș' din Timișoara, Biblioteca Universității de științe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara 'Regele Mihai I al României', Biblioteca
Academiei Române — Filiala Timișoara, Biblioteca Județeană Timiș 'Sorin Titel'.
Deschiderea festivă a conferinței va avea loc în data de 7 septembrie, orele 10.00, în Aula Magna
a Universității de Vest din Timișoara (Bd. V. Pârvan, nr. 4).
Totodată, în data de 6 septembrie va avea loc, ca eveniment satelit, Conferința Națională
'Biblioteca școlară — spațiu ideal de informare și comunicare', ediția a 7-a, organizată de
Facultatea de științe Politice, Filosofie și științe ale Comunicării din cadrul UVT.
Detalii suplimentare găsiți la: http://abrconferinta2016.wix.com/abr-2016 .

Sute de bibliotecari din ţară şi străinătate, reuniţi la Timişoara
Publicatmarți, 6 septembrie 2016 | Eveniment | nu sunt comentarii | Scris de Oana DIMA

În perioada de 7 – 9 septembrie, Timișoara va găzdui Conferinţa Naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România, un eveniment ajuns la cea de-a 27-a ediţie
Denumită în acest an Biblioteca fără bariere, Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor
din România va reuni la Timişoara peste 300 de participanți: bibliotecari biblioteci universitare,
școlare şi publice, specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării, din
ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi
învăţământ, anunţă Universitatea de Vest din Timişoara care, prin intermediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Eugen Todoran”, este co-organizator al evenimentului.
Participanţii la conferinţă vor prezenta lucrări și vor dezbate aspecte referitoare la experiența
profesională sau direcțiile de evoluție la nivel național, dar şi internaţional ale domeniului infodocumentar: poziția bibliotecii în societate, complementaritatea sa în procesul de educație și
formare, de informare și cunoaștere, păstrarea și valorificare a patrimoniului cultural, în
contextul noilor tehnologii de comunicare.
Parteneri locali ai conferinţei sunt, pe lângă Universitatea de Vest şi Biblioteca Centrală
Universitară „Eugen Todoran”, Universitatea Politehnica, Biblioteca Universității Politehnica,
Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeș”, Biblioteca Uiversităţii de Ştiinţe Agricole Banatul, Biblioteca Academiei – Filiala
Timișoara şi Biblioteca Județeană „Sorin Titel”.
Azi are loc, ca eveniment-satelit, Conferința Națională „Biblioteca școlară – spațiu ideal de
informare și comunicare”, ajunsă la ediția a 7-a, organizată de Facultatea de Științe Politice,
Filosofie și Științe ale Comunicării a UVT.
Deschiderea festivă a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România va avea loc
în 7 septembrie, ora 9, în Aula Magna a UVT.

Conferința Națională a Asociației
Bibliotecarilor din România
În perioada de 7-9 septembrie 2016, Timișoara va găzdui Conferinţa Naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România, ediția a 27-a, denumită în acest an Biblioteca fără bariere.
Vor participa peste 300 de participanți: bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare,
școlare, publice), specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării, din
ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi
învăţământ. Aceștia vor prezenta lucrări și vor dezbate aspecte referitoare la experiența
profesională sau direcțiile de evoluție la nivel mondial/național ale domeniului info-documentar:
poziția bibliotecii în societate, complementaritatea sa în procesul de educație și formare, de
informare și cunoaștere, păstrarea și valorificare a patrimoniului cultural, în contextul noilor
tehnologii de comunicare.
Parteneri locali: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica, Biblioteca
Universității Politehnica, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Inspectoratul
Școlar Județean Timiș, Biblioteca UMF „Victor Babeș”, Biblioteca USAMVB „Regele Mihai I
al României”, Biblioteca Academiei – Filiala Timișoara, Biblioteca Județeană „Sorin Titel”.
Totodată, în data de 6 septembrie a avut loc, ca eveniment satelit, Conferința Națională
„Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a 7-a, organizată de
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a UVT.
Deschiderea festivă a conferinței va avea loc în data de 7 septembrie, orele 9.00, în Aula Magna
a Universității de Vest din Timișoara (Blvd. V. Pârvan, nr. 4).

Patru universități din Timișoara organizează Conferința Națională a Asociației
Bibliotecarilor din România
În perioada de 7-9 septembrie, Timișoara va găzdui Conferinţa Naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România, ediția a 27-a, denumită în acest an Biblioteca fără bariere, cu peste
300 de participanți: bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare, școlare, publice),
specialişti și cercetători din domeniul ştiinţelor informării, documentării, din ţară şi de peste
hotare, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de cultură şi învăţământ.
Aceștia vor prezenta lucrări și vor dezbate aspecte referitoare la experiența profesională sau
direcțiile de evoluție la nivel mondial/național ale domeniului info-documentar: poziția
bibliotecii în societate, complementaritatea sa în procesul de educație și formare, de informare și
cunoaștere, păstrarea și valorificare a patrimoniului cultural, în contextul noilor tehnologii de
comunicare.
Parteneri locali: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica, Biblioteca
Universității Politehnica, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Inspectoratul
Școlar Județean Timiș, Biblioteca UMF „Victor Babeș”, Biblioteca USAMVB „Regele Mihai I
al României”, Biblioteca Academiei – Filiala Timișoara, Biblioteca Județeană „Sorin Titel”.
Totodată, în data de 6 septembrie va avea loc, ca eveniment satelit, Conferința Națională
„Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”, ediția a 7-a, organizată de
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării a UVT. Deschiderea festivă a
conferinței va avea loc în data de 7 septembrie, orele 9.00, în Aula Magna a Universității de Vest
din Timișoara (Blvd. V. Pârvan, nr. 4).
Detalii suplimentare găsiți la: http://abrconferinta2016.wix.com/abr-2016

