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Conferința Națională a bibliotecarilor  
   07 Septembrie 2018  
  
Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), împreună cu instituțiile organizatoare locale:  Universitatea 
“Lucian Blaga” din Sibiu - Biblioteca ULBS și partenerii lor, vă invită să participați la Conferința Națională 
anuală, care se desfășoară în perioada 12 – 14 septembrie 2018. 

Conferința, ajunsă la ediţia a XXIX-a, se bucură de prezenţa remarcabilă a unor specialişti în domeniu, 
din ţară şi străinătate (Belgia, Cipru, Norvegia, Republica Moldova, Serbia), fiind principalul 
eveniment profesional dedicat bibliotecarilor şi documentariştilor din bibliotecile instituțiilor de învățământ 
(superior, gimnazial, primar) și fornatorilor în domeniul științei informării și documentării. La eveniment și-
au anunțat prezența peste 150 de participanți. 

Ediţia din 2018, care se va desfăşura sub titlul “Bibliotecile - patrimoniul cultural şi digital al viitorului”, va 
asigura participanţilor oportunitatea de a-şi susţine opiniile în dezbaterile care vor avea loc în cele două 
plenuri, în cele 12 secţiuni profesionale şi Adunarea Generală a membrilor asociaţiei. 

Conferința Națională ABR, ajunsă la ediția a XXIX-a, este una itinerantă, găzduită în acest an de centrul 
universitar Sibiu. Ultimele ediții au avut loc la: Braşov (2017), Timişoara (2016) şi Iași (2015). 

Vă aşteptăm cu drag alături de noi! 

Media: 

mailto:cristina.parvu@ulbsibiu.ro
https://www.ulbsibiu.ro/ro/stiri/news.php?print=true&news_id=3118
https://www.ulbsibiu.ro/obj/server_scripts/rss.php?lang=ro


 

Documente / Legături: 

 http://2018.abr.org.ro/index.php 

 http://abr.org.ro/ 

 http://bcu.ulbsibiu.ro/ 

 Invitatie 2018.jpg 
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Nici o opinie 

Bibliotecarii din România vin la 

Sibiu să discute despre viitorul 

cultural și digital 
Peste 2 zile la Sibiu va începe Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea „Lucian Blaga”. 

Bibliotecarii din țară și din străinătate vor marca astfel anul european al patrimoniului 

cultural. Conferința se va desfășura în perioada 12-14 septembrie 2018, cu 

sprijinul ULBS și al Bibliotecii ULBS, împreună cu instituții partenere locale. 

http://www.turnulsfatului.ro/2018/09/10/bibliotecarii-din-romania-vin-la-sibiu-sa-discute-despre-viitorul-cultural-si-digital/#respond
http://www.turnulsfatului.ro/wp-content/uploads/2018/09/biblioteca-astra-1-2-1024x768.jpg


 

Conferința, ajunsă la ediţia a XXIX-a, se bucură de prezenţa remarcabilă a unor 

specialişti în domeniu, din ţară şi străinătate (Belgia, Cipru, Norvegia, Republica 

Moldova, Serbia), fiind principalul eveniment profesional dedicat bibliotecarilor şi 

documentariştilor din bibliotecile instituțiilor de învățământ (superior, gimnazial și 

primar) și formatorilor în domeniul științei informării și documentării. La eveniment și-

au anunțat prezența peste 150 de participanți. 

Ediţia din acest an se va desfăşura sub titlul “Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital 

al viitorului” și va asigura participanţilor oportunitatea de a-şi susţine opiniile în 

dezbaterile care vor avea loc în cele două plenuri, în cele 12 secţiuni profesionale şi 

Adunarea Generală a membrilor asociaţiei. 

Într-un comunicat de presă al ULBS se menționează că la conferință Consiliul de 

conducere al ABR va acorda, pe bază de concurs de dosare, cu sprijinul sponsorilor, 

Premiile ABR: Premiul „Ioan Bianu” dedicat bibliotecilor naționale, Premiul „V.A. 

Urechia”, pentru bibliotecile publice, Premiul „Ioachim Crăciun” pentru bibliotecile 



universitare, Premiul „Spiru Haret”, bibliotecilor școlare, Premiul ”Dan Simonescu”, 

pentru un student la specializarea Științe ale Informării și Documentării. 

„Obiectivele conferinței sunt de a îmbunătăți nivelul profesional și științific al 

personalului din instituțiile de specialitate, de a optimiza dezvoltarea serviciilor de 

bibliotecă, de a contribui la editarea de instrumente de lucru și publicații științifice utile 

domeniului”, precizează Crstina Pârvu, de la Departamentul Relații Publice al ULBS. 

Edițiile anterioare ale Conferinței Bibliotecarilor au avut loc la Braşov (2017), Timişoara 

(2016) şi Iași (2015). 

http://www.turnulsfatului.ro/2018/09/10/bibliotecarii-din-romania-vin-la-sibiu-sa-

discute-despre-viitorul-cultural-si-digital/ 

 

 

 

 

Comunicat de presă - Biblioteca 
Universității 'Lucian Blaga' din Sibiu 
luni, 10 Sep 2018, 11:40  •  COMUNICATE  

13 afişări 

Bibliotecarii din țară și din străinătate marchează la Biblioteca 
Universității 'Lucian Blaga' din Sibiu anul european al patrimoniului 
cultural 

În perioada 12-14 septembrie 2018, la Sibiu se desfășoară Conferința Națională a Asociației 

Bibliotecarilor din România, organizată cu sprijinul Universității 'Lucian Blaga' din Sibiu și 

al Bibliotecii ULBS, împreună cu instituții partenere locale. 

Conferința, ajunsă la ediția a XXIX-a, se bucură de prezența remarcabilă a unor specialiști în 

domeniu, din țară și străinătate (Belgia, Cipru, Norvegia, Republica Moldova, Serbia), fiind 

principalul eveniment profesional dedicat bibliotecarilor și documentariștilor din bibliotecile 

https://www1.agerpres.ro/comunicate


instituțiilor de învățământ (superior, gimnazial și primar) și formatorilor în domeniul științei 

informării și documentării. La eveniment și-au anunțat prezența peste 150 de participanți. 

Ediția din 2018, care se va desfășura sub titlul 'Bibliotecile — patrimoniul cultural și digital 

al viitorului', va asigura participanților oportunitatea de a-și susține opiniile în dezbaterile 

care vor avea loc în cele două plenuri, în cele 12 secțiuni profesionale și Adunarea Generală 

a membrilor asociației. 

Consiliul de conducere al ABR va acorda în cadrul conferinței, pe bază de concurs de dosare, 

cu sprijinul sponsorilor , Premiile ABR: Premiul 'Ioan Bianu' dedicat bibliotecilor naționale, 

Premiul 'V.A. Urechia', pentru bibliotecile publice, Premiul 'Ioachim Crăciun' pentru 

bibliotecile universitare, Premiul 'Spiru Haret', bibliotecilor școlare, Premiul 'Dan 

Simonescu', pentru un student la specializarea Științe ale Informării și Documentării. 

Obiectivele conferinței sunt de a îmbunătăți nivelul profesional și științific al personalului 

din instituțiile de specialitate, de a optimiza dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, de a 

contribui la editarea de instrumente de lucru și publicații științifice utile domeniului. 

Conferința Națională ABR este una itinerantă, găzduită în acest an de centrul universitar 

Sibiu. Ultimele ediții au avut loc la: Brașov (2017), Timișoara (2016) și Iași (2015). 

Mai multe detalii: http://2018.abr.org.ro/index.php 

Cristina PÂRVU 

Relații Publice 

Biroul de Relații Internaționale și Marketing 

Biblioteca Universității 'Lucian Blaga' Sibiu 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/09/10/comunicat-de-presa-biblioteca-

universitatii-lucian-blaga-din-sibiu-11-40-36 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peste 150 de bibliotecari din țară și 

străinătate sărbătoresc Anul 

european al patrimoniului cultural, 

la Sibiu 
De Iulia Voicu 

  

 12 Septembrie 2018 

  

https://sibiu100.ro/author/iulia-voicu/
https://sibiu100.ro/educatie/144114-peste-150-de-bibliotecari-din-tara-si-strainatate-au-sarbatorit-anul-european-al-patrimoniului-cultural-la-sibiu/


 

Peste 150 de bibliotecari din țară și străinătate marchează Anul european al 

patrimoniului cultural, la Sibiu, în perioada 12 – 14 septembrie. Cea de-a XXIX-a 

ediție a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România , organizată 

cu sprijinul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și al Bibliotecii ULBS, împreună cu 

instituții partenere locale, s-a desfășurat sub titlul „Bibliotecile – patrimoniul 

cultural și digital al viitorului”. 

Evenimentul se bucură de prezenţa remarcabilă a unor specialişti în domeniu, din ţară şi 

străinătate, respectiv din Belgia, Cipru, Norvegia, Republica Moldova și Serbia, fiind 

principala manifestare profesională dedicat bibliotecarilor şi documentariştilor din 

bibliotecile instituțiilor de învățământ (superior, gimnazial și primar) și formatorilor în 

domeniul științei informării și documentării. 



În prima zi, organizatorii și reprezentanții autorităților locale și județene au adresat 

cuvinte de „Bun venit” participanților. Astfel, Horațiu Marin, subprefectul Sibiului, a 

declarat că: „Alegerea Sibiului ca o gazdă a Conferinței Naționale are o semnificație aparte 

în Anul Centenarului Marii Uniri și le mulțumesc organizatorilor pentru opțiunea lor. La 

Sibiu a luat ființă, în 1861, prima bibliotecă publică a românilor din Transilvania: Biblioteca 

Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA 

Adaptarea la prezent și mai ales pregătirea pentru viitorul probabil exclusiv digital 

demonstrează deschiderea pe care o aveți către tinerii de astăzi și cei de mâine. Singura 

șansă de a transmite generațiilor următoare patrimoniul cultural și tezaurul nostru istoric 

este digitalizarea, în condițiile în care tot mai puțini copii își caută informațiile în cărți. 

Există, însă, și fantasticul avantaj de a crește numărul cititorilor din fața monitoarelor, a 

tabletelor și telefoanelor mobile”. 

Consiliul de conducere al ABR a acordat în cadrul conferinței, pe bază de concurs de dosare, 

cu sprijinul sponsorilor , și Premiile ABR: Premiul „Ioan Bianu” dedicat bibliotecilor 

naționale, Premiul „V.A. Urechia”, pentru bibliotecile publice, Premiul „Ioachim Crăciun” 

pentru bibliotecile universitare, Premiul „Spiru Haret”, bibliotecilor școlare, Premiul ”Dan 

Simonescu”, pentru un student la specializarea Științe ale Informării și Documentării. 

„Obiectivele conferinței sunt de a îmbunătăți nivelul profesional și științific al personalului 

din instituțiile de specialitate, de a optimiza dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, de a 

contribui la editarea de instrumente de lucru și publicații științifice utile domeniului”, spun 

organizatorii. 

Conferința Națională ABR este una itinerantă, găzduită în acest an de centrul universitar 

Sibiu. Ultimele ediții au avut loc la Braşov (2017), Timişoara (2016) şi Iași (2015). 

https://sibiu100.ro/educatie/144114-peste-150-de-bibliotecari-din-tara-si-strainatate-au-

sarbatorit-anul-european-al-patrimoniului-cultural-la-sibiu/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anul european al patrimoniului cultural, marcat de 
bibliotecarii din ţară şi din străinătate, la ULBS 

10.09.2018 21:58 

În perioada 12-14 septembrie 2018, la Sibiu se desfăşoară Conferinţa Naţională a Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România, organizată cu sprijinul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi al 

Bibliotecii ULBS, împreună cu instituţii partenere locale. 

Conferinţa, ajunsă la ediţia a XXIX-a, se bucură de prezenţa unor specialişti în domeniu, din ţară 

şi ţări ca Belgia, Cipru, Norvegia, Republica Moldova şi Serbia, fiind principalul eveniment 

profesional dedicat bibliotecarilor şi documentariştilor din bibliotecile instituţiilor de 

învăţământ (superior, gimnazial şi primar) şi formatorilor în domeniul ştiinţei informării şi 

documentării. La eveniment şi-au anunţat prezenţa peste 150 de participanţi. 

 

Ediţia din 2018, care se va desfăşura sub titlul “Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al 

viitorului”, va asigura participanţilor oportunitatea de  a-şi susţine opiniile în dezbaterile care 

vor avea loc în cele două plenuri, în cele 12 secţiuni profesionale şi Adunarea Generală a 

membrilor asociaţiei. 

 

În cadrul conferinţei, Consiliul de conducere al ABR va acorda, pe bază de concurs de dosare, cu 

sprijinul sponsorilor , Premiile ABR. Acestea sunt: Premiul „Ioan Bianu” dedicat  bibliotecilor 

naţionale,  Premiul „V.A. Urechia”, pentru  bibliotecile publice, Premiul „Ioachim Crăciun” pentru 

bibliotecile universitare, Premiul „Spiru Haret”, bibliotecilor şcolare,   Premiul ”Dan Simonescu”, 

pentru un  student  la specializarea ştiinţe ale  Informării şi Documentării. 

 

Obiectivele conferinţei sunt, spun organizatorii, de a îmbunătăţi nivelul profesional şi ştiinţific al 

personalului din instituţiile de specialitate, de a optimiza dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, de 

http://www.tribuna.ro/news-archive.php?date=10.09.2018


a contribui la editarea de  instrumente de lucru şi publicaţii ştiinţifice utile domeniului. 

Conferinţa Naţională ABR este una itinerantă, găzduită în acest an de centrul universitar Sibiu. 

Ultimele ediţii au avut loc la: Braşov (2017), Timişoara (2016) şi Iaşi (2015). (D.C.) 

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/anul-european-al-patrimoniului-cultural-marcat-de-

bibliotecarii-din-tara-si-din-strainatate-la-ulbs-138006.html 

 

 

 

 

14/09/2018 

Bibliotecarii marchează Anul 
european al patrimoniului cultural 
În perioada 12-14 septembrie, la Sibiu se desfășoară Conferinţa Naţională a Asociaţiei 
Bibliotecarilor din România, organizată cu sprijinul Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu și al 

Bibliotecii ULBS, împreună cu instituții partenere locale. 

http://www.mesageruldesibiu.ro/bibliotecarii-marcheaza-anul-european-al-patrimoniului-cultural/
http://www.mesageruldesibiu.ro/bibliotecarii-marcheaza-anul-european-al-patrimoniului-cultural/


 

„Obiectivele conferinței sunt de a îmbunătăți nivelul profesional și științific al personalului din 

instituțiile de specialitate, de a optimiza dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, de a contribui la 

editarea de  instrumente de lucru și publicații științifice utile domeniului“, au declarat organizatorii. 

Participare internațională 

Conferința, ajunsă la ediţia a XXIX-a, se bucură de prezenţa unor specialişti din România, Belgia, 
Cipru, Norvegia, Republica Moldova și Serbia, fiind principalul eveniment profesional dedicat 

bibliotecarilor şi documentariştilor din bibliotecile instituțiilor de învățământ și formatorilor în 

domeniul științei informării și documentării. 

Ediţia aceasta, desfăşurată sub titlul „Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al viitorului“, le 

asigură celor peste 150 de participanți oportunitatea de a-şi susţine opiniile în dezbaterile care 

vor avea loc în cele două plenuri, în cele 12 secţiuni profesionale şi Adunarea Generală a 

membrilor. „Alegerea Sibiului ca gazdă are o semnificație aparte în Anul Centenarului Marii. Singura 
șansă de a transmite generațiilor următoare patrimoniul cultural și tezaurul nostru istoric este 

digitalizarea, în condițiile în care tot mai puțini copii își caută informațiile în cărți. Există, însă, și 

fantasticul avantaj de a crește numărul cititorilor din fața monitoarelor, a tabletelor și telefoanelor 

mobile”, a remarcat subprefectul Horațiu Marin, la deschiderea conferinței. 

Premiile ABR 

http://www.mesageruldesibiu.ro/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0859.jpg


Consiliul de conducere al ABR va acorda, pe bază de concurs de dosare: premiul „Ioan Bianu” 

dedicat  bibliotecilor naționale,  premiul „V.A. Urechia”, pentru  bibliotecile publice, premiul 

„Ioachim Crăciun” pentru bibliotecile universitare, premiul „Spiru Haret”, bibliotecilor școlare, 

premiul „Dan Simonescu”, pentru un student la specializarea Științe ale Informării și 

Documentării. 
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http://www.mesageruldesibiu.ro/bibliotecarii-marcheaza-anul-european-al-patrimoniului-cultural/ 

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă 
Publicat în 12 septembrie 2018 



Subprefectul județului Sibiu, Horațiu Marin, a participat, astăzi, la deschiderea Conferinței 

Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, care a avut loc în Aula Magna a Universității 

„Lucian Blaga”. 

„Alegerea Sibiului ca gazdă a Conferinței Naționale are o semnificație aparte în Anul 

Centenarului Marii Uniri și le mulțumesc organizatorilor pentru opțiunea lor. La Sibiu a luat 

ființă, în 1861, prima bibliotecă publică a românilor din Transilvania: Biblioteca Asociaţiunii 

Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA”, a subliniat 

subprefectul Horațiu Marin, în mesajul adresat participanților. 

Tema acestei conferințe, “Bibliotecile – Patrimoniul cultural și digital al viitorului”, este de mare 

interes și actualitate, după cum apreciază subprefectul județului. “Adaptarea la prezent și mai 

ales pregătirea pentru viitorul probabil exclusiv digital demonstrează deschiderea pe care o aveți 

către tinerii de astăzi și cei de mâine. Singura șansă de a transmite generațiilor următoare 

patrimoniul cultural și tezaurul nostru istoric este digitalizarea, în condițiile în care tot mai puțini 

copii își caută informațiile în cărți. Există, însă, și fantasticul avantaj de a crește numărul 

cititorilor din fața monitoarelor, a tabletelor și telefoanelor mobile”, a remarcat Horațiu Marin. 

Acesta le-a urat participanților mult succes în dezbateri și o ședere cât mai plăcută la Sibiu. 

Biroul de presă 

 

 

https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-65/ 

https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-65/


 

 

 

 

 

Întâlnirea bibliotecarilor din România, la Sibiu 
Publicat in: 11 sept. 2018 

etichete: Întâlnirea bibliotecarilor din România la Sibiu, radiocluj.ro, Universitatea Lucian Blaga 

 

În perioada 12-14 septembrie se va desfășura a 29-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației 

Bibliotecarilor din România. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea „Lucian Blaga”. 

Bibliotecarii din țară și din străinătate vor marca astfel anul european al patrimoniului cultural. 

La eveniment vor participa peste 150 de specialişti atât din ţară, cât și din Belgia, Cipru, 

Norvegia, Republica Moldova sau Serbia. 

Ediţia din acest an se va desfăşura sub titlul “Bibliotecile – patrimoniul cultural şi digital al 

viitorului”. Edițiile anterioare ale Conferinței Bibliotecarilor au avut loc la Braşov în 2017, 

Timişoara în 2016 şi Iași în 2015. 

http://www.radiocluj.ro/2018/09/11/intalnirea-bibliotecarilor-din-romania-la-sibiu/ 

  

 

http://www.radiocluj.ro/2018/09/11/intalnirea-bibliotecarilor-din-romania-la-sibiu/
http://www.radiocluj.ro/2018/09/11/
http://www.radiocluj.ro/etichete/intalnirea-bibliotecarilor-din-romania-la-sibiu/
http://www.radiocluj.ro/etichete/radiocluj-ro/
http://www.radiocluj.ro/etichete/universitatea-lucian-blaga/


 

 

 

 

Ediția din acest an a Conferinței 

Naționale a bibliotecarilor are loc 

la Sibiu 
De către 

 Realitatea de Sibiu 

 - 

10/09/2018 

În perioada 12-14 septembrie, la Sibiu se va desfășura cea de-a XXIX-a ediție a 

Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România. Vor fi prezenți 

specialişti în domeniu, din ţară şi străinătate (Belgia, Cipru, Norvegia, Republica 

Moldova, Serbia), fiind principalul eveniment profesional dedicat bibliotecarilor şi 

documentariştilor din bibliotecile instituțiilor de învățământ (superior, gimnazial 

și primar) și al formatorilor în domeniul științei informării și documentării. Până 

acum, și-au anunțat prezența peste 150 de participanți. 

Ediţia din acest an, care se va desfăşura sub titlul „Bibliotecile – patrimoniul 

cultural şi digital al viitorului”, va asigura celor prezenți  oportunitatea de a-şi 

susţine opiniile în dezbateri ce vor avea loc în două plenuri, a câte 12 secţiuni 

profesionale, dar şi în cadrul Adunării Generale a membrilor asociaţiei. 

https://realitateadesibiu.net/index.php/author/raluca-budusanrealitatea-net/


Principalele obiective ale conferinței sunt de a îmbunătăți nivelul profesional și 

științific al personalului din instituțiile de specialitate, de a optimiza dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă și de a contribui la editarea de instrumente de lucru și 

publicații științifice utile domeniului. 

Conferința Națională ABR este una itinerantă, găzduită în acest an de centrul 

universitar Sibiu. Ultimele ediții au avut loc la: Braşov (2017), Timişoara (2016) 

şi Iași (2015). Este un eveniment organizat cu sprijinul Universității „Lucian 

Blaga” din Sibiu și al  Bibliotecii ULBS, împreună cu instituții partenere locale. 

 

https://realitateadesibiu.net/index.php/2018/09/10/editia-din-acest-an-a-conferintei-nationale-a-

bibliotecarilor-are-loc-la-sibiu/ 


