MAESTRA
Târg de Manuale și Carte de învățătură
1-3 septembrie 2017

organizatori
Consiliul Județean Sibiu,
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Parteneri
Primăria Municipiului Sibiu
Inspectoratul Județean Școlar Sibiu

locație
Biblioteca Județeană ASTRA (corp A și B), str. George Barițiu, nr. 5, 7 – Sibiu

prezentare rezumativă
MAESTRA - este un eveniment cu obiectiv educațional, în formatul unui târg de
manuale, carte de învățătură și materiale auxiliare necesare procesului de învățare, atât
pentru elevi și cadre didactice, cât și pentru părinți și pentru cei care își continuă studiile de
dezvoltare personală/profesională în sistem autodidact și/sau nonformal.
Târgul se va desfășura în perioada 1-3 septembrie în spațiul Bibliotecii Județene
ASTRA Sibiu (corp A și B)
Intenția organizatorilor este de a reuni într-un cadru oficial pe toți editorii și
distribuitorii de manuale școlare și a cărților specializate de cunoaștere și dezvoltare
personală și profesională.
Standurile cu vânzare vor prezenta oferta de manuale și materiale auxiliare valabile
în anul școlar 2017/2018.
Agenda evenimentului va cuprinde o serie de prezentări de carte și autor, conferințe
tematice susținute de pedagogi și specialiști în știința și tehnologia educației și ateliere
interactive susținute de cadre didactice, din învățământul formal, vocațional și nonformal.
Ulterior, conferințele prezentate în eveniment vor face obiectul unui compendiu.
MAESTRA - ediția de toamnă va fi un bun prilej de prezentare a ofertei de carte de
specialitate existentă în colecțiile Bibliotecii ASTRA Sibiu, în mod special manualele ante- și
interbelice din Fondul Special, exemplare rare, care pot fi un reper pentru toți cei implicați
în reforma curriculară a învățământului în România.

obiectivele proiectului













Evenimentul îşi propune să readucă în atenția publicului instituția bibliotecii publice
ca factor important şi tradițional de informare, educare şi cunoaştere.
Promovarea ofertei educaționale a tuturor unităților de învățământ din județul
Sibiu, atât din aria învățământului formal, cât și a unităților de educație nonformală, vocațională, de stat și particulare, din învățământul preșcolar, gimnazial,
liceal și universitar sibian
Cunoașterea de către publicul sibian și nu numai a ofertei educaționale, într-o
manieră deschisă, interactivă, necesară în alegerea formei de educație pentru copii,
tineri și adulți.
Cunoașterea ofertei de informație specializată a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu în
domeniul educației pe tot parcursul vieții.
Prezentarea ofertei de manuale, carte de învățătură și materiale auxiliare valabile în
anul școlar 2017/2018.
Prezentarea publicului (public de specialitate și publicul beneficiar, direct și indirect)
a editorilor, pedagogilor și specialiștilor în știința și tehnologia educației, per
ansamblu a realizatorilor manualelor și a cărților de tip ”autodidact”.
Realizarea de materiale informative tematice.
Realizarea unor evenimente interdisciplinare capabile să genereze dezbateri
publice, analize obiective și noi oportunități parteneriale.
Atragerea unui anumit segment de public, cel care în mod curent nu folosește
serviciile oferite de biblioteca publică și prezentarea acestora a ofertei culturaleducative, permanent adaptate nevoilor comunității, în mod particular, și societății
contemporane, în general.

obiective pe termen mediu sau lung







Dezvoltarea evenimentului în format permanent care să aducă în atenție tradiția
instituțiilor culturale și educative sibiene la nivel regional și național.
Dezvoltarea evenimentului ca for competent de prezentare, studiu și analiză a
tuturor aspectele existente în sistemul educațional românesc.
Identificarea de bune practici și promovarea acestora.
Identificarea de parteneri europeni.
Crearea unei platforme de informații tematice.
Crearea unui parteneriat și, în general, a unei noi interacțiuni între școli și beneficiari,
pe de o parte, și mediul administrativ și cultural, pe de altă parte.

target principal
părinți, elevi, studenți, publicul larg

target direcționat
profesori, educatori, învățători, traineri, bibliotecari, editori, psihologi, specialiști în
educație, psiho-pedagogie, tehnica învățării, etc.
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