
     A B R

FILIALA DOLJ

Program de activităţi

pentru anul 2016

          Toate acţiunile, activităţile şi manifestările desfăşurate de ABR filiala Dolj în anul 2016
vor sta sub egida “Biblioteca Universităţii din Craiova – 50 de ani de existenţă”. 

          Se vor organiza pe tot parcursul anului activităţi culturale care să ilustreze evoluţia
structurii bibliotecii şi realizările acesteia de-a lungul celor 50 de ani.

Termen: iunie-decembrie 2016

Răspund: şefii serviciilor bibliotecii  

 -  Promovarea  imaginii  Bibliotecii  Universităţii  i  Bibliotecii  Universităţii  de  Medicină  şiș
Farmacie şi a serviciilor oferite prin organizarea la începutul anului universitar  a vizitelor de
prezentare a institutiei i a filialelor.ș

Termen: octombrie – noiembrie 2016

Răspunde: serviciul Informatizarea şi diseminarea informaţiei

-  Extinderea  practicii  de  rezervare  a  publica iilor  prin  e-mail  pentru  reducerea  timpului  deț
a teptare al utilizatorilor.ș

Termen: permanent

Răspunde: serviciul Informatizarea şi diseminarea informaţiei

 - Ateliere de lucru pentru ini ierea utilizatorilor în folosirea cataloagelor Tinread, bazelor de dateț
i e-book-urilorș

Termen: trimestrial

Răspunde: serviciul Catalogarea, clasificarea  şi indexarea publicaţiilor

- Participarea bibliotecarilor  Bibliotecii Universită ii si Bibliotecii Universită ii de Medicină iț ț ș
Farmacie la instruiri trimestriale privind utilizarea platformei ANELIS PLUS

Termen: trimestrial

Răspunde: serviciul Catalogare şi serviciul Informatizarea şi diseminarea informaţiei



- Work-shop pe tema informatizării bibliotecilor cu participarea cadrelor didactice ale Facultă iiț
de Informatică

Termen: octombrie 2016

Răspunde: şef serviciu Periodice

- Participarea la cursuri de dezvoltare profesională - limbi străine – organizate în colaborare cu
Facultatea de Litere 

Termen: septembrie – decembrie 2016

Răspund: şefii serviciilor bibliotecii

- Participarea la cursurile postuniversitare de Bibliologie i tiin a informării a noilor angaja i aiș Ș ț ț
Bibliotecii Universită iiț

Termen: octombrie 2016

Răspund: şefii serviciilor bibliotecii

-  Valorificarea  colec iilor  speciale  i  tematice  ale  bibliotecii  prin  prezentări,  pliante,  ghiduri,ț ș
expozi iiț

Termen: trimestrial

Răspunde: serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

-  Participarea  împreună  cu  Biblioteca  Universită ii  de  Medicină  i  Farmacie,  Bibliotecaț ș
Jude eană i Casa Corpului Didactic la ac iunile prilejuite de Ziua na ionala a bibliotecaruluiț ș ț ț

Termen: aprilie 2016

Răspund: şefii de servicii

- Participarea la târgul de carte Gaudeamus atât pentru promovarea cărţilor editate de Editura
Universitaria, lansări de carte cât şi pentru completarea colecţiilor bibliotecilor

Termen: februarie 2016

Răspunde: şef serviciu Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

- Marcarea aniversărilor sau comemorărilor unor personalită i ț

Termen: permanent

Răspund: şefii de servicii



- Organizarea lansărilor de carte ale cadrelor didactice ale Universită ii din Craiova ț

Termen: permanent

Răspunde: serviciul Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

  -  Multiculturalism  într-o  Europă  a  cunoa terii  –  masa  rotundă  realizată  de  Centrul  deș
documentare European care func ionează la Biblioteca Universităţii Craiovaț

Termen: octombrie 2016 

Răspunde: şef serviciu Informatizare

-  Atragerea bibliotecilor  colare în ac iuni  comune pentru promovarea colec iilor  i atragereaș ț ț ș
tinerilor pentru lectură

Termen: permanent

Răspunde: preşedinte ABR 

- Perfec ionarea profesională prin participarea la conferinţe şi simpozioaneț

Termen: permanent

Răspunde: preşedinte ABR                                           

-  Atelier  de  creaţie  prilejuit  de  Festivalul  de  teatru  Shakespeare  -  Craiova,  găzduit  de
Shakespeare corner din cadrul Bibliotecii Universităţii Craiova

Termen: aprilie 2016

Răspunde: şef serviciu Comunicarea documentelor

- Participarea la manifestări culturale în colaborare cu Institutul  Goethe filiala Craiova

Termen: permanent

Răspunde: bibliotecar Deutscher Lesesaal

- Participarea la Conferinţa naţională  ABR 2016

Termen: septembrie 2016

Răspunde: conducerea ABR Dolj


