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 Inițiat de Biblioteca Națională a României, proiectul BiblioExpo 
îşi propune promovarea, la nivel naţional, a valorilor locale.  

 

 Biblioteca Națională a României a deschis, pentru bibliotecile 
publice din SNB, un spaţiu expoziţional în care acestea sunt 
invitate: 

- să prezinte valori ale culturii scrise și artistice, reprezentative 
pentru comunitatea în care funcţionează biblioteca.  

 

 Fiecare expoziție este deschisă pentru o perioadă definită   

     (1-2 luni), este precedată de un vernisaj și este însoțită de un 

     catalog de prezentare. 

Proiectul 



 

 

 Proiectul a fost inițiat  

în luna ianuarie, 

cu vernisajul expoziției  

Colecţii de artă ale  

Bibliotecii Judeţene  

”George Bariţiu” din Brașov 



"Brăila - literatură, personalităţi, istorie” 
  

 

 Expoziția a cuprins: 
- o colecție de cărţi poştale vechi din perioada 

interbelică a Brăilei; 
 
- o selecție de cărţi editate de-a lungul timpului 

de Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", prin 
editura Proilavia 

  
- cărți scrise de personalități brăilene despre 

brăileni de seamă 
 
- grafică realizată de penița renumitului 

caricaturist Costel Pătraşcan 
 



”Read, discover and have fun@your library”  

a fost deschisă cu ocazia întâlnirii anuale a  

Secțiunii IFLA pentru copii și tineret și a are  

ca obiectiv prezentarea publicului cele mai  

importante programe și activități cu și pentru  

copii și tineri, organizate în ultimii ani de  

bibliotecile județene.     

 



 

 Pentru a putea înscrie în acest proiect este nevoie de: 

 justificare: de ce este important ca expoziția să ajungă la Biblioteca 
Națională; 

 scurtă prezentare a bibliotecii care propune expoziția subliniindu-se 
experiența sa în organizarea unor astfel de manifestări; 

 mărimea expoziţiei: număr de exponate ce urmează a fi etalate; 

 resurse necesare în organizarea expoziției: număr vitrine, trepieduri etc.; 

 invitaţi (persoane reprezentative pentru comunitate) ce ar putea 
participa la vernisaj; 

 modalitatea de promovare a expoziției alături de Biblioteca Națională. 

 

 Propunerile sunt analizate şi selectate de responsabilii acestui proiect, 
iar în urma selectei, proiectele acceptate vor fi programate.  



Vă mulțumesc! 
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