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 În perioada 7 – 9  septembrie 2011 s-a desfăşurat la Biblioteca 
Centrală a  Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu cea de-a XXII-a 
Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.  
Tema conferinţei a fost „Bibliotecile în societatea cunoaşterii”.  
 Deschiderea oficială a lucrărilor Conferinţei a avut loc în Aula 
Bibliotecii Centrale a ULBS şi s-a bucurat de prezenţa şi cuvântul de salut 
rostit de nume importante, cum ar fi:  
 -  prof. univ. dr. Constantin Oprean, rectorul Universităţii „Lucian 
Blaga”din Sibiu 
 -    Horaţiu Răcuciu, prefectul judeţului Sibiu 
 - Corina Stănilă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului (MECTS) 
 - prof. univ. dr. Dimităr Vesselinov, preşedintele Consiliului Ştiinţific 
al Bibliotecii Universităţii „Saint Kliment Ohridski”din Sofia 
 - Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion 
Creanga” din Chişinău 
 În plenul conferinţei au fost prezentate următoarele lucrări:  
 - conf. univ. dr. Elena Târziman, director general al Bibliotecii 
Naţionale a României – „Valenţe metodologice ale Bibliotecii Naţionale a 
României” 
 - Dragan Nikolic, EBSCO Publishing Regional Sales Manager for 
Southeast Europe – „Discover your library research content via a single 
search box with EBSCO” 
 - dr. Liviu Dediu , director adjunct IME România – Sistemele de tip 
„Next Generation OPAC” (OPAC 2.0) 
 A urmat lansarea ultimei apariţii din colecţia ABR, “Romanian 
Libraries” şi acordarea premiilor şi diplomelor ABR. 
 Lucrările pe secţiuni s-au desfăsurat pe parcursul celor două zile 
dedicate Conferinţei ABR; au fost prezentate comunicări ştiinţifice de înalt 
nivel, care au stârnit interes şi dezbateri constructive. 
 Pe agenda Conferinţei au fost înscrise şi vizite la Biblioteca Judeţeană 
„Astra”, Biblioteca Facultăţii de Teologie, Biblioteca Colegiului Naţional 



„Gh. Lazăr”. Nu în ultimul rând, menţionăm turul organizat de gazde pentru 
vizitarea Bibliotecii Centrale a ULBS, bibliotecă care funcţionează într-un 
spaţiu nou, se bucură de o dotare modernă şi strânge laolaltă bibliotecile 
filiale şi centrele culturale din Sibiu. 
 În încheierea lucrărilor celei de a XXII-a Conferinţă Naţională a ABR, 
au fost prezentate:  

- Raportul Consiliului de conducere al ABR pentru perioada 2007-
2011 

- Raportul trezorierului (octombrie 2010 - august 2011) 
- Planurile de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru 

perioada 2011-2012 
şi a fost ales preşedintelui şi ceilalţi componenţi ai Consiliului de conducere 
al ABR. 


