INVITAȚIE
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu are bucuria și onoarea de a Vă invita să participați la două
evenimente care se înscriu în aria Dvs de interes:
1. Târgul de manuale școlare și carte de învățătură – mAeSTRA, în perioada 1-3 septembrie
2017
și
2. Târgul de carte de sănătate și terapii complementare – alterNATIV, în perioada 20-22
octombrie 2017
Prezența participanților: negustori de carte, de rechizite, de produse și servicii,
conferențiari, etc. nu este condiționată de nici o taxă de stand sau de participare.
Descriere rezumativă a târgurilor
1. 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.
target principal
părinți, elevi, studenți, publicul larg
target direcţionat
profesori, educatori, învățători, traineri, bibliotecari, editori, psihologi, specialiști în educație,
psiho-pedagogie, tehnica învățării, etc.

2. alterNATIV este un târg de sănătate și terapii tradiționale și complementare care se va
desfășura timp de 3 zile (20-22 octombrie 2017) în spațiile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și
în măsura în care timpul o va permite, în Parcul Astra – spațiu deschis atelierelor interactive,
sesiunilor demonstrative, animației ambientale, etc.
Târgul va reuni cele mai reprezentative edituri care-și vor prezenta oferta de carte tematică
– sănătate și dezvoltare personală, precum și pe cei mai valoroși specialiști din zona
terapiilor complementare, cu rol preventiv și curativ.
Dezvoltarea personală este o activitate permanentă, la care Biblioteca Județeană ASTRA
Sibiu participă informal, prin achiziția continuă a volumelor de specialitate, extrem de
solicitate de către cititorii noștri.
Prin organizarea acestui eveniment, Biblioteca își dezvoltă aria de intervenție în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții, oferind publicului interesat metode noi de cunoaștere și de
alegere a informației.
target principal
publicul larg
target direcţionat
editori, medici, psihologi, specialiști în tehnici de vindecare.
Evenimentele sunt organizate de Consiliul Județean Sibiu și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu.

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE:
28 iulie 2017 – pentru Târgul de manuale școlare și carte de învățătură – mAeSTRA
18 august 2017 – pentru Târgul de carte de sănătate și terapii complementare – alterNATIV
Notă: având un spațiu limitat de expunere standuri, vom ține cont de ordinea cronologică a
înscrierilor.
EXPUNERILE vor avea loc în spațiile Bibliotecii Județene ASTRA (corp A și B) – Sibiu, str. George
Barițiu nr. 5, 7. și în parcul ASTRA. Alocarea definitivă a spaţiului se face după înscrierea în
Eveniment.
PROGRAMUL evenimentelor va fi zilnic între orele 10.00 – 21.00, iar timpul alocat pentru o
conferinţă, lansare de carte, prezentare autor, workshop, demonstraţie, este de minum 50 de
minute și maxim 90 minute.

ÎNSCRIEREA ÎN EVENIMENTE:
Se va face în două etape:
1. trimiterea intenției de participare, pe adresa de email: metodic.bjastra@gmail.com
2. transmiterea Formularului de Înscriere și a Regulamentului de Participare.
Standurile se amenajează de către organizator care va transmite expozantului Planul Expoziţiei şi
explicarea dotărilor oferite.

Sperăm ca Invitația noastră să vină în întîmpinarea intereselor Dvs, iar participarea la cele două
târguri să creeze un moment valoros și benefic, pentru public, pentru noi, ca organizatori, dar mai
ales pentru Dvs, ca participanți.

Cu deosebit respect,

DIRECTOR
Dr. Silviu Borș
email. silviubors@yahoo.com
www.bjastrasibiu.ro

COORDONATOR PROIECT

Anca Vasilescu
tel. 0269 210551 int. 116,
mob. 0733 488003
email: metodic.bjastra@gmail.com

