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Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România

ANBPR este cea mai reprezentativă asociație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din 
România, preocupată de bunăstarea și performanțele profesionale ale membrilor săi, de evoluția 

domeniului cultural național  și de emanciparea de substanță a comunităților. Pornind de la principiile 
de bază ale muncii asociative - solidaritate, coeziune, angajare socială și competitivitate –  

ANBPR pledează pentru revigorarea statutului și misiunii bibliotecarului în societate, pentru suținerea 
educației culturale de calitate și a diversității în cultură. 

I N V I T A Ț I E 
Webminar „PartneringStarter” 

ABC-ul în advocacy pentru parteneriate 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR are 
plăcerea să vă invite la Webminar-ul PartneringStarter ABC-ul în advocacy pentru 

parteneriate. 

Acest curs online de formare privind introducerea în advocacy pentru parteneriate se va 
concentra pe Actorii implicați, cu accent pe Biblioteci și Comunitate, de ce avem nevoie de 

advocacy, care sunt avantajele cultivării parteneriatelor și cum putem dezvolta o campanie de 
advocacy pentru construirea și consolidarea de parteneriate strategice pe termen lung. 

Sesiunea online se va desfășura marți, 27 iunie, între orele 10.30 și 12.30, având o durată de 
120 de minute. La cursul online puteți participa de acasă sau de oriunde doriți, cu condiția să vă
înscrieți online și să instalați un program (durează maxim un minut și nu trebuie decât să urmați 

instrucțiunile primite după ce vă înscrieți) pe calculatorul, tableta sau mobilul dvs 
 (dacă este un smartphone).

Înscrierea se face prin înregistrare direct la calea: 
https://register.gotowebinar.com/register/8431345816067704579 

Cursul este organizat de către Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România - ANBPR în cadrul proiectului PartneringStarter - un serviciu modern, 

personalizat, menit să sprijine bibliotecile în activitățile privind facilitarea parteneriatelor, 
finanțat de Future Library, în cadrul INELI Balkans International Network of Emerging Library 

Innovators, inițiativă susținută de Fundația Bill & Melinda Gates. 
Partener în organizare: Asociația TechSoup. 

Cursul este facilitat de Andrei Popescu, formator și facilitator independent. 
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