
 În ziua de 24 aprilie 2012 Universitatea “Politehnica” din Bucuresti a 
aniversat 20 de ani de învăţământ ingineresc in limba germană .  
 Cu acest prilej a avut loc si inaugurarea Colţului german în cadrul 
Bibliotecii Centrale a UPB, constituit graţie donaţiei doamnei Sonja 
Leonhard, de la Darmstadt .  
 
La festivitatea au participat numeroşi oaspeţi si reprezentanţi ai universităţii. 
Au ţinut alocuţiuni:  
- dl Mihnea Costoiu, Rectorul UPB 
-  Excelenta Sa ambasadorul german Andreas von Mettenheim 
- Prof.Dr.h.c.mult. Helmut Bohme, presedinte al Universitatii Tehnice 
din Darmstadt (1971-1995) 
- Prof.dr.ing. Adrian Volceanov, Decan al Facultatii de Inginerie in 
Limbi Straine 
- Conf.dr.ing. Cristian Dragomirescu, Coordonator al studiului in limba 
germana din cadrul FILS 
- Prof.dr.ing. Constantin Anton Micu, Coordonator al studiului in limba 
germana din cadrul FILS, in perioada 1991-2001  
- Dr.ing. Cristina Albu, Director al Bibliotecii Centrale a UPB 
-  Ing. Laura Trifan, absolventa a FILS 
Deasemenea au fost prezenti reprezentanţi ai ambasadelor Austriei, 
Germaniei si Elvetiei, , ai firmelor germane şi autriece, precum şi numeroşi 
profesori, absolvenţi şi studenţi ai secţiei germane. 
 
La eveniment, Biblioteca Centrală a Universităţii “Politehnica” din 
Bucureşti a avut invitaţi de seamă: 
- Dl Dr.Werner Schall, preşedintele de onoare al ULBS 
- Dl.Director Ralf Brugbauer, directorul Bibliotecii Universităţii din 
Bayreuth 
- Dna.prof.dr.ing.Doina Banciu, director general ICI 
- Dna.Dr.Rodica Volovici, director al Bibliotecii Centrale a 
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu împreună cu o delegaţie de la 
Biblioteca ULBS 
 Includerea vizitei documentare a delegaţiei de la Biblioteca Centrală a 
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu în agenda de lucru a celei de a treia 
ediţii a Conferintei Internaţionale Information Science and Information 
Literacy, 23-24 aprilie 2012, Sibiu, ne onorează şi sperăm să fie de bun augur 
în dezvoltarea relaţiilor de colaborare viitoare.  
 
 



Galerie foto: 
 

- Imagini din timpul festivităţii din amfiteatrul AN 010 : 
 

 
 

     
 

 
 



- Imagini de la inaugurarea Colţului german la Biblioteca Centrală a 
Universităţii “Politehnica” din Bucureşti: 

 

 
  

 
 


