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Asociația Națională a Bibliotecarilor 

și Bibliotecilor Publice din România 

 
 

 

 

INVITAȚIE 

 

 Vă invităm să participați la Cea de-a XXVII–a Conferință Națională a Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), având ca 

temă „Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă și digital”. Conferința se va 

desfășura în perioada 5-7 octombrie 2016 la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, în 

coordonarea ANBPR și a bibliotecii-gazdă. 

 

În cadrul Conferinței vor avea loc alegerile generale ale ANBPR, programate să se 

desfășoare în după-amiaza zilei de 6 octombrie 2016. 

Programul Conferinței va include, de asemenea, următoarele ateliere paralele, la 

care vă invităm să asistați sau să participați cu prezentări: 

 

1. Marketing și promovare online; 

2. Tipuri de utilizatori: cerere și ofertă în bibliotecile publice moderne; 

3. Biblioteca modernă - spațiu de joc tradițional vs digital; 

4. Carte tipărită vs. Carte electronică. 

 

Vă așteptăm cu drag și vă rugăm să confirmați participarea, prin completarea 

Formularului de înscriere participant și, respectiv, a Formularului de înscriere lucrare, 

atașate, până la data de 19 septembrie, orele 12.00, la adresele anbpr_ro@yahoo.com, în 

atenția d-rei Anamaria Sabou, și bogdan.ghiurco@bjiasi.ro, în atenția d-lui Bogdan Ghiurco, 

președinte ANBPR – Filiala Iași. 

Taxa de participare: 170 lei. 

Cazare (toate tarifele conțin TVA, iar micul dejun este inclus): 

� Hotel Eden, http://www.hotels-eden.ro/ (18 camere cu pat matrimonial – 185 lei / 

noapte; 6 camere cu 2 paturi – 220 lei / noapte; 1 apartament – 260 lei / noapte); 

� Hotel Moldova, http://www.hotelmoldovaiasi.ro/hotel.htm (20 de camere single, 

cu pat matrimonial - 165 lei / noapte; 20 de camere duble, cu 2 paturi – 220 lei / 

noapte). Tarifele includ acces gratuit internet, acces gratuit la Piscină şi Clubul de 

fitness WORLD CLASS din cadrul hotelului (www.clubmoving.ro), parcare 

gratuită; 



 
 

�  Hotel Astoria, http://www.hotelastoria.ro/ (7 camere single - 185 lei / noapte; 17 

camere duble cu două paturi - 230 lei / noapte); 

� Grand Hotel Traian, http://www.grandhoteltraian.ro/ (23 camere single 216 lei / 

noapte; 4 camere duble cu două paturi - 270 lei / noapte). 

Cheltuielile privind transportul și cazarea vor fi suportate de către participanți / 

bibliotecile aparținătoare. 

 

Cu deosebită considerație, 

Dragoș-Adrian Neagu, 

Președinte ANBPR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


