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GENERAŢIA DIGITALĂ ÎN CDI/ BIBLIOTECA ŞCOLARĂ
Biblioteca școlară în contextul pandemic: de clasic la cel digital
Simpozion național, Ediția a IV-a
Ediție online - 2021

ORGANIZATOR

 Casa Corpului Didactic a Municipiului București

ARGUMENT
La un an de când școala românească experimentează predarea în online, adaptându-se
la noua paradigmă impusă de Pandemia Covid-19, ne întrebăm cu toții ce s-a schimbat în
modul de predare-învățare, ce a câștigat și ce a pierdut sistemul de educație și cum va arăta
școala după experiența Covid.
Bibliotecile școlare din România, asemenea celor din întreaga lume, au fost profund
afectate de apariția și răspândirea cu rapiditate a COVID-19 (Coronavirus), iar activitatea lor a
fost redirecționată în spațiul virtual, adaptându-se din mers noilor cerințe digitale.
Cum va arăta biblioteca viitorului? Care sunt așteptările generației digitale în ceea ce
privește accesul la informație, cercetare-documentare? Cum trebuie să ne pregătim mai departe
noi, bibliotecarii, pentru a face față noilor provocări? În acest context, se naște o nouă meserie,
cea de specialist în științele informării, de facilitator digital, pentru care ne întrebăm dacă
deținem toate competențele necesare.
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Ediția a IV-a a simpozionului nostru își propune să realizeze o radiografie a acestui an
pandemic din perspectiva activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și
informare, să fie un bun prilej de împărtășire a bunelor practici în utilizarea platformelor și a
resurselor educaționale pe care au putut să le pună la dispoziția cadrelor didactice în această
perioadă.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI
-

Prezentarea activității bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare
(CDI) în perioada stării de alertă;

-

Promovarea exemplelor de bune practici în utilizarea platformelor și a resurselor
educaționale.

GRUPUL ŢINTĂ
Simpozionul ”Generaţia digitală în CDI/ biblioteca școlară” se adresează bibliotecarilor
școlari, bibliotecarilor din bibliotecile publice, cadrelor didactice din învățământul de stat și
particular.
LOCUL ȘI DATA DESFĂȘURĂRII
Simpozionul se va desfășura pe platforma Google Meet, în data de 27 mai 2021, între
orele 12.00-14.00. Participanții vor primi pe email link-ul simpozionului în dimineața zilei de
27 mai. Participarea este limitată de către platforma Google Meet la 100 de participanți.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE

 Cuvânt de deschidere – Nicoleta Briciu, director CCD


Atelier online: Biblioteca școlară în contextul pandemic: de clasic la cel digital



Prezentarea rapoartelor sintetice pe cele două secțiuni – comitet științific
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REGULAMENT DE ORGANIZARE
Înscrierea participanților
- Înscrierea participanților se va face până la data de 21 mai 2021, prin completarea
formularului

Google,

pe

care

îl

puteți

accesa

la

adresa

https://forms.gle/CNdf698p76BgPTha6
-

Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail generatiadigitala@ccdbucuresti.org până
pe data de 21 mai 2021.

Organizarea
Simpozionul se va desfășura pe două secțiuni:
I. Biblioteca școlară/ Centrul de Documentare și Informare (CDI) în pandemie
II. Bune practici în utilizarea resurselor educaționale deschise
Cadrele didactice și bibliotecarii trimit lucrări pe cele două secțiuni pe adresa de email
generatiadigitala@ccdbucuresti.org. Un participant poate trimite o singură lucrare pentru o
secțiune aleasă.
Evaluarea lucrărilor
Lucrările vor fi evaluate de un comitet științific numit de către organizator.
În evaluarea lucrărilor se va ține seama de:
- încadrarea în tematica secțiunii;
- originalitate;
- folosirea adecvată a noțiunilor și conceptelor specifice temei abordate.
Membrii comitetului științific vor realiza un raport științific pe cele două secțiuni.
Rapoartele sintetice vor fi publicate în revista Atelier Didactic a CCD București.
Diplome de participare
Participanții vor primi diplomele de participare/ de participare cu lucrare, împreună cu
lucrările în format electronic pe adresa de email cu care s-au înscris, în termen de 60 de zile de
la încheierea simpozionului. O lucrare poate avea maximum 2 autori.
Mediatizarea
Simpozionul va fi mediatizat pe site-ul CCD București, www.ccd-bucurești.org, pe
pagina de Facebook a CCD București și prin rețeaua școlară a municipiului București (ISMB).
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CONDIȚII PENTRU TEHNOREDACTARE
-

Lucrarea va avea o pagină de gardă, în care se va preciza: titlul lucrării, secțiunea la care
participă, numele autorului/ autorilor, funcţia didactică şi instituţia;

-

Lucrările vor avea între 2 - 6 pagini în format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word,
font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri, margini de 2 cm, text aliniat
„justified”;

-

Referințe bibliografice obligatorii (dacă este cazul);

-

În cazul lucrărilor care conțin fotografii cu elevi/ profesori, autorul/ii lucrării vor trebui să
dețină acordul GDPR pentru publicarea acestora.

Atenție! Lucrările care nu se vor încadra în tematică și nu vor respecta condițiile de
tehnoredactare nu vor fi evaluate și publicate.
Publicarea lucrărilor
Lucrările simpozionului se vor publica cu ISBN, în format electronic, în cadrul Editurii
Atelier Didactic a CCD București.
Corespondență, persoane de contact
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa organizatorilor la adresele de emal:
-

Laura Rudeanu, documentarist CCD – laura.rudeanu@ccdbucuresti.org

-

Marilena Huiu, bibliotecar CCD– marilena.huiu@ccdbucuresti.org

Director CCD București,
Prof. Nicoleta BRICIU
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