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RAPORT
Activitatea metodică bibliotecari şcolari
Municipiul Bucureşti

În perioada 8 -10 octombrie 2014 au avut loc
consfătuirile

metodice

ale

bibliotecarilor

şcolari

din

Municipiul Bucureşti, organizate şi coordonate de către
Casa Corpului Didactic Bucureşti, care, potrivit legislaţiei
în vigoare, are rolul de coordonator metodologic al
bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi
informare.
Activităţile au fost programate astfel:
•

Miercuri, 8 octombrie 2014 – Sectoarele 1 şi 2

•

Joi, 9 octombrie 2014 – Sectoarele 3 şi 4

•

Vineri, 10 octombrie – Sectoarele 5 şi 6

La activitate au fost prezenţi peste 150 de bibliotecari din cele 6 sectoare ale Capitalei,
atât de la nivel gimnazial, cât şi liceal. De asemenea, din partea Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, au foste prezente doamnele Carmen Pesantez, manager Secţia Pedagogică şi Florina
Brat, şef Serviciu Perfecţionare.
Doamna documentarist Laura Rudeanu,

care

răspunde de perfecţionarea bibliotecarilor şcolari şi de
coordonarea bibliotecilor şi CDI-urilor din Municipiul
Bucureşti, a prezentat un raport de activitate pentru anul
şcolar 2013-2014, în care au fost enumerate activităţile pe
care CCD Bucureşti le-a organizat şi coordonat în ceea ce
priveşte activitatea bibliotecarilor şcolari:
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-

Concursul Naţional Biblioteca Anului 2014

-

Schimb de bune practici în structuri infodocumentare - Parteneriate cu CCD Argeş şi
CCD Dâmboviţa

-

Curs de perfecţionare pentru bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti Marketingul structurilor infodocumentare

-

Activitate metodică – Ziua Bibliotecarului – care s-a desfăşurat la Biblioteca
Naţională a României

-

Lansarea auxiliarului Manualul bibliotecarului şcolar. Organizarea şi funcţionarea
bibliotecilor şcolare - Autor Laura Rudeanu

-

Decernarea premiului “Bibliotecarul anului”

-

Monitorizarea activităţilor metodice în fiecare sector, organizate de către bibliotecarii
şcolari

Pe ordinea de zi a consfătuirilor bibliotecarilor şcolari au fost stabilite următoarele puncte:
•

Planul managerial al bibliotecilor şcolare

•

Stabilirea calendarului de perfecţionare pentru anul şcolar 2014-2015

•

Diseminarea celei de-a XXV-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din
România

•

Lansarea auxiliarului „Exerciţii de dirigenţie”, coordonat de inspectorii ISMB Elena Ştefan
şi Diana Melnic

Ca la fiecare început de an şcolar, bibliotecarii au prezentat planul managerial al bibliotecii
în care îşi desfăşoară activitatea, plan care
cuprinde

principalele

activităţi,

evenimente

culturale, pe care biblioteca le organizează în
colaborare cu elevii, cadrele didactice şi ceilalţi
actori implicaţi în viaţa şcolii. Toate activităţile sunt
centralizate de către bibliotecarii metodişti din cele
6 sectoare, urmând a se transmite la CCD în
termenul stabilit.
Doamna Laura Rudeanu

a prezentat apoi propunerile CCD Bucureşti în privinţa

perfecţionării bibliotecarilor şcolari. Pentru anul şcolar 2014 – 2015, Oferta de Formare a CCD
Bucureşti pentru bibliotecari cuprinde două cursuri:
1.

Curs de Iniţiere în Biblioteconomie. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare
(acest curs se adresează celor care doresc să ocupe un post de bibliotecar şcolar, în
condiţiile legislaţiei actuale)

2.

Curs de perfecţionare pentru bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI, care cuprinde 3
module:
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Modulul I – Proceduri operaţionale în biblioteca şcolară
Modulul II – Strategii de marketing în structurile infodocumentare
Modulul III – Catalogare asistată de calculator

De asemenea, doamna Rudeanu a propus bibliotecarilor şcolari ca activitatea metodică la
nivel de sector să se desfăşoare pe anumite tematici de interes profesional, la care să fie invitaţi
specialişti în biblioteconomie din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Asociaţia
Bibliotecarilor din România, Biblioteca Metropolitană Bucureşti etc. Temele propuse sunt:
-

Inventarierea colecţiilor bibliotecii

-

Casarea documentelor

-

Evidenţa documentelor audio-video

-

Utilizarea Internetului în activitatea bibliotecarului

-

Realizarea de parteneriate între biblioteca şcolară şi comunitate

-

etc.

În a doua parte a consfătuirii, Doamna Carmen
Pesantez a avut amabilitatea să ne prezinte câteva din
activităţile importante care s-au desfăşurat în cadrul
Bibliotecii

Centrale

asemenea, a

Universitare

„Carol

I”

şi,

de

realizat diseminarea celei de-a XXV-a

Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din
România, care s-a desfăşurat în perioada 3-5 septembrie
2014 la Cluj-Napoca.
Doamna Pesantez, care deţine funcţia de Preşedinte al Secţiunii Pedagogice din cadrul
ABR, a prezentat Raportul Secţiunii pentru anul şcolar 2013-2014, punctând toate activităţile
care s-au desfăşurat la nivel naţional în cadrul bibliotecilor şcolare.
Tot

cu această

ocazie, doamna Pesantez le-a

prezentat colegilor ultimele apariţii editoriale în domeniul
biblioteconomiei, care au fost lansate la Conferinţa ABR. Este
vorba de volumul al II-lea al Tratatului de Biblioteconomie,
lucrare extrem de importantă pentru profesia bibliotecarilor din
toate structurile, realizată de un colectiv de specialişti,
coordonaţi de către Domnul Profesor universitar doctor Mircea
Regneală.
De asemenea, a fost prezentată o altă lucrare de biblioteconomie, care se adresează
specialiştilor în biblioteci: Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale (autor Daniela
Argatu).
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În finalul intervenţiei, doamnele Carmen Pesantez şi Florina Brat au făcut invitaţia
bibliotecarilor şcolari de a lua parte la activităţile care se desfăşoară la BCU „Carol I” şi de a
vizita Secţia Pedagogică „I.C.Petrescu”, care se află, din vara aceasta, în casă nouă, într-un
spaţiu modern, în cadrul BCU „Carol I” .
În partea a treia a activităţii a avut loc lansarea auxiliarului „Exerciţii de dirigenţie”,
coordonat de inspectorii ISMB Elena Ştefan şi Diana Melnic. Cartea a apărut în cadrul Editurii
Atelier Didactic a CCD Bucureşti, cu avizul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Volumul este destinat diriginţilor din învăţământul gimnazial şi liceal şi este structurat pe
cele 5 module propuse de programele şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”
aprobate prin ordinele 5286/ 09.10.2006 şi 5287/ 09.10.2006.
MODULE TEMATICE:
o

Autocunoaştere şi dezvoltare
personală

o

Comunicare şi abilităţi sociale

o

Managementul informaţiilor şi al
învăţării

o

Planificarea carierei

o

Calitatea stilului de viaţă

Fiecare temă este proiectată integral, ţinând cont de resursele materiale şi de timp.
Fişele de lucru pentru elevi şi chestionarele pot fi xeroxate înainte de aplicare.
Domnişoara Marilena Huiu, bibliotecar CCD, care se ocupă şi de standul de carte cu
vânzare, a prezentat modalităţile de procurare a lucrării, atât pentru persoane fizice, cât şi
pentru unităţile şcolare.
La finalul prezentării, domnişoara Marilena Huiu a reamintit colegilor că toate informaţiile
legate de activitatea bibliotecilor şcolare vor putea fi vizualizate, actualizate, atât pe site-ul CCD
Bucureşti, cât şi pe pagina de facebook:
www.ccd-bucureşti.org
//www.facebook.com/ccdbucuresti.biblioteca

Coordonator Biblioteci Şcolare şi CDI
Municipiul Bucureşti,
Laura Rudeanu
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