COMPLETĂRI
privind desfășurarea celei de-a XXVII–a Conferințe Naționale a ANBPR
„Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă și digital”
5-7 octombrie 2016
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

Stimați colegi,
Pentru buna desfășurare a Conferinței, vă rog să găsiți mai jos explicarea câtorva aspecte
ce țin de organizarea evenimentului, precum și detalierea elementelor de cost:
1. Taxa de participare de 170 lei acoperă taxa de participare la eveniment în valoare de
50 lei, precum și costurile de masă pe durata Conferinței, după cum urmează:
Marți, 4 octombrie: Cina 24 lei
Miercuri, 5 octombrie: Prânz 24 lei, Cina 24 lei
Joi, 6 octombrie: Prânz 24 lei, Cina festivă 24 lei
Nivelul taxei este același atât pentru membrii instituționali, cât și pentru membrii persoane
fizice.
Restul cheltuielilor – materiale, mape, pauze de cafea, supliment masă festivă etc. revin
bibliotecii gazdă și ANBPR;
2. Conferința va avea durata de două zile și jumătate, iar programul va fi structurat după
cum urmează:
Miercuri, 5 octombrie, la ora 10.00 - deschiderea oficială;
Miercuri, 5 octombrie, după prânz și joi, 6 octombrie, dimineața, până la ora 12.00 - ateliere
paralele:
1.
2.
3.
4.

Marketing și promovare online;
Tipuri de utilizatori: cerere și ofertă în bibliotecile publice moderne;
Biblioteca modernă – spațiu de joc tradițional vs digital;
Carte tipărită vs. carte electronică.

Joi, 6 octombrie, de la ora 14.00 - prezentări de lucrări în plen;
Joi, 6 octombrie, de la 16.00 - alegeri generale;
Vineri, 7 octombrie - vizită documentară (opțional).
3. Sesiunea de alegeri generale va avea loc în după-amiaza zilei de 6 octombrie 2016,
începând cu ora 16.00. Pentru metodologia de alegeri vă rugăm să consultați documentul cu
Informaţiile privind desfăşurarea alegerilor generale ale ANBPR 2016.
4. Vă reamintim să vă încadrați în termenele de înscriere anunțate, să trimiteți propunerile
de lucrări și opțiunile dvs. pentru participarea la ateliere, și să vă asigurați că respectați
metodologia privind alegerile generale.

