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Invitație publică la aplicație – OPEN CALL FOR APPLICATIONS 
 

În data de 31 octombrie 2019, Goethe-Institut Bukarest, în parteneriat cu 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti, va derula un seminar cu tema „Viitorul 

bibliotecilor“, având ca punct de discuție organizarea / reorganizarea spațiilor unei 

biblioteci.  

În prima parte a zilei va fi invitată să susțină o prezentare doamna Anja Flicker, 

directoarea Bibliotecii Municipale din Würzburg.  În mai 2019 a fost deschisă o filială 

a acestei biblioteci, în Hubland, sub atenta supraghere a arhitectului Aat Vos. Pornind 

de la această experiență, doamna Flicker va încerca să răspundă unor importante 

întrebări care preocupă bibliotecile din întreaga lume: Cum putem aranja spațiul unei 

biblioteci pentru a ne plia mai bine cerințelor cititorilor? Cum putem investi în spații 

eficient folosite? Cum ne putem încadra spațiul într-un trend de noutate? 

Din partea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, doamna Ramona Ioana Mezei, 

Director General, va susţine o prezentare privind provocările reorganizării şi 

redeschiderii de spaţii destinate diferitelor tipuri de utilizatori. 

În a doua parte a zilei vor fi organizate grupe de lucru care să-și prezinte opiniile 

despre reamenajarea unei biblioteci, pornind de la conceptele prezentate pe site-ul: 

http://designthinkingforlibraries.com. Participanții se vor implica activ în detalierea 

unor noi idei și vor căuta, împreună, răspusuri la provocările legate de spațiul unei 

biblioteci.  

Persoanele interesate vor trimite un CV (în limba română sau engleză) și o 

scrisoare de motivație de maximum o pagină, în limba engleză, pe adresa de mail 

bibliothek-bukarest@goethe.de/ elena.david@bibmet.ro până la data de 7 iulie 2019.  

 

Aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

http://designthinkingforlibraries.com/
mailto:bibliothek-bukarest@goethe.de/
mailto:elena.david@bibmet.ro


                                                                                                                                                                

2 
 

 

 

 

• să aibă putere de decizie și abilități de organizare în cadrul bibliotecilor în care 

lucrează;  

• să fi participat sau să urmeaze să participe la procese de (re)deschidere, mutare, 

regândire de spațiu în bibliotecă;  / să fie preocupați de găsirea de soluţii 

inovatoare la provocările ce ţin de amenajarea unui spaţiu de bibliotecă;  

• să aibă cunoștințe de limbă engleză la nivel conversațional.  

 

Detalii logistice 

Locaţia: Biblioteca Goethe-Institut Bukarest (Calea Dorobanţilor 32 - Pavilion 32, 

București) 

Data desfăşurării: 31 octombrie 2019, între orele 9:00-18:00 

Data limită a aplicației: 7 iulie 2019  

Servicii asigurate: traducerea/ interpretarea; pauzele de cafea și masa de prânz; 

certificat de participare pentru cei prezenți pe întreaga durată a seminarului.  

Persoane de contact: Carmen Reneti/ Ina Weber: bibliothek-bukarest@goethe.de & 

Elena David: elena.david@bibmet.ro. Telefon: 021 5282713 
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