Raport privind consfătuirile
profesorilor documentariști/ bibliotecarilor școlari din Municipiul București
Octombrie 2016

În perioada 13-17 octombrie 2016 au avut loc consfătuirile metodice ale profesorilor
documentariști și ale bibliotecarilor școlari din Municipiul București, organizate și coordonate de către
Casa Corpului Didactic București. Activitățile au fost programate astfel:
 13 octombrie 2016 – Consfătuirea profesorilor documentariști – la sediul
CCD București
 17 octombrie 2016 - Consfătuirea bibliotecarilor școlari – la Colegiul Național
”Matei Basarab”
Au fost prezenți peste 130 de bibliotecari și
profesori documentariști și, de asemenea, la
activitate a participat dl. profesor Gabriel
Vrînceanu, directorul CCD București, dna Carmen
Pesantez,
directorul
Secției
Pedagogice
”I.C.Petrescu” din cadrul Bibliotecii Central
Universitare ”Carol I” din București și dl Dragoș
Cătălin Trifan, din partea serviciului metodologic
din cadrul BCU ”Carol I”.
În prima parte a activității dna Laura
Rudeanu a prezentat raportul de activitate al
centrelor de documentare și informare și bibliotecilor școlare din București.
În Municipiul București există 211 unități școlare în care funcționează biblioteci școlare și 22
de centre de documentare și informare.
În anul școlar 2015 – 2016, Casa Corpului Didactic București a organizat și coordonat
următoarele activități metodice pentru bibliotecarii școlari și profesorii documentariști:
1. Simpozionul Municipal „Generaţia digitală în CDI/
biblioteca şcolară. Realităţi şi perspective în
evoluţia informării-documentării”, ediţia I.
2. Activitate metodică – Ziua Naţională a
Bibliotecarului
–
Decernarea
premiilor
“Bibliotecarul anului” - Biblioteca Universității
Politehnica București
3. Ziua Porților Deschise la CCD București - activitate
de diseminare a programului de formare de la
Institutul Goethe București: Makerspace în
biblioteci
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4. Activitate de cerc pedagogic al profesorilor documentariști și bibliotecarilor școlari
5. Vizita documentară la Institutul Francez din București
6. Conferința Națională a Bibliotecarilor Casei Corpului Didactic „Educație și formare
profesională în spiritul cerințelor europene”
7. Schimb de bune practici în CDI: ”Joc și joacă în CDI”
8. Realizarea Raportului anual de activitate al bibliotecilor școlare și CDI-urilor
În partea a doua a activității, doamnele Laura
Rudeanu și Marilena Huiu au prezentat oferta de
formare a CCD București și s-a stabilit calendarul
activităților metodice pentru anul școlar 2016 –
2017:
1. Parteneriat CCD Călărași – CCD București –
Activitate metodică: Accesul la informația
on-line (invitat prof. Gabriela Jurubiță –
Universitatea București, catedra de Științele
Informării și Documentării) – noiembrie
2016
2. Simpozionul Municipal ”Generația digitală
în bibliotecă/ CDI”- Ediția a II-a – martie
2017
3. Activitate metodică Ziua Bibliotecarului din România – aprilie 2017
4. Curs perfecționare bibliotecari școlari/ profesori documentariști: ”Marketingul structurilor
infodocumentare”
5. Curs Inițiere în Biblioteconomie. Organizarea și funcționarea bibliotecilor școlare
La inițiativa dlui director Gabriel Vrînceanu, s-a stabilit derularea unui concurs de interviuri
realizate de către bibliotecarii școlari și profesorii documentariști, în care să fie prezentat un profesor
din școală. Concursul își propune promovarea personalităților din școlile bucureștene, a profesorilor
care contribuie la imaginea pozitivă a școlii, care aduc calitate și plus valoare prin activitățile pe care
le desfășoară. Cel mai apreciat interviu, în urma unui vot pe facebook, va beneficia de premii în urma
unui parteneriat pe care CCD București îl derulează cu mai multe edituri și cu programul PROEDUS
al Primăriei Capitalei.
În cadrul consfătuirilor bibliotecarilor școlari, dna Carmen Pesantez a
prezentat un raport al Conferinței „Biblioteca şcolară –spaţiu ideal de informare
şi comunicare”, Ediţia a VII-a 6 septembrie, organizată la Timișoara de către
Asociația Bibliotecarilor din România. Principalele subiecte ale conferinței au
fost:
 o abordare de actualitate a mediului profesional naţional/
internațional;
 acces deschis la informaţii şi susţinerea cercetării ştiinţifice;
 comunicare, colaborare dincolo de graniţe;
 partajarea resurselor, digitizare;
 o invitaţie la inovare;
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strategii de perfecţionare a personalului;
marketing şi management performant;
flexibilitate şi deschidere la schimbare;
consolidarea şi modernizarea bibliotecilor;
promovarea şi susţinerea voluntariatului.

În ultima parte a celor două întâlniri, s-a stabilit activitatea de cerc pedagogic a profesorilor
documentariști și a bibliotecarilor școlari.
Responsabil activitate cerc pedagogic profesori documentariști: prof. Valentina Liurcă – Liceul
Teoretic ”Dante Alighieri”
Responsabil activitate cerc pedagogic bibliotecari școlari:
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Unitatea

1

Mihaela Cotfas

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”

2

Paula Badea

Şcoala Gimnazială „Ferdinand I”

3

Florina Luca

Şcoala Gimnazială Nr. 31

4

Carmen Mandiuc

Şcoala Gimnazială Nr. 22 „Mexic”

5

Florina Radoveneanu

Şcoala Gimnazială Nr. 79

6

Ionela Constantin

Colegiul Tehnic Energetic

7

Paula Luiza Chiru

Şcoala Gimnazială Nr. 142

8

Viorica Preda

Liceul Teoretic „Marin Preda”

Coordonarea metodologică a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare
revine Casei Corpului Didactic, conform legislației în vigoare.
Coordonatori metodici,
Laura Rudeanu
Marilena Huiu
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