
Raportul  constituie  o  sinteză  a  activităţilor  secţiunilori  profesionale  ale  Asociaţiei  Bibliotecarilor  din
România, sesiunea de primăvară/vară, 2016. 

Calendarul întâlnirilor a fost următorul:

16  mai  2016:  Conferinţa  Naţională  a  Bibliotecarilor  Caselor  Corpului  Didactic  „Educaţie  şi  formare
profesională în spiritul cerinţelor europene”, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti.

19 mai 2016: Secţiunea Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, Universitare "Dunărea
de Jos" din Galaţi

24 mai 2016: Secţiunea Carte veche,  conservare şi restaurare, BNaR Biblioteca Naţională a României

25  mai  2016:  Secţiunea  Legisla ie  de  bibliotecă  i  perfec ionare  profesională,  ț ș ț Biblioteca  Naţională  a
României

26 mai 2016: Secţiunea Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor, Biblioteca Naţională a României

27 mai 2016: Secţiunea Informatizare-Digitizarea, Biblioteca Naţională a României

2 iunie 2016: Secţiunea Cultura informaţiei, Consiliul Jude ean Bra ovț ș

8 iunie 2016: Sec iunea Biblioteca i societateaț ș , Biblioteca Naţională a României

8 iunie 2016: Secţiunea Periodice, Biblioteca Naţională a României

9-10 iunie 2016: Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare, Biblioteca Naţională a României

30 iunie 2016: Sec iunea Statistică i evaluare, Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucurestiț ș

Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic „Educaţie şi formare profesională
în spiritul cerinţelor europene” organizată în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti. Programul dens şi dinamic a cuprins subiecte de actualitate din domeniul ştiinţelor informării şi
documentării şi al pedagogiei contemporane, alături de preocupări şi noi orientări în formarea profesională
continuă. Între subiectele aflate pe agenda conferinţei s-au numărat: conştientizarea importanţei educaţiei
permanente  şi  a  formării  profesionale  continue;  sprijinirea  metodologică  a  educaţiei  permanente  şi  a
formării profesionale continue de către instituţiile responsabile, agenţii economici, furnizorii de formare,
centrele de evaluare şi alte instituţii abilitate în acest sens; sprijinirea participării partenerilor sociali la
elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională; stimularea participării la
cursuri şi programe de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci şi elaborarea unor
politici de motivare a personalului; orientarea spre sistemul european unic de certificare a competenţelor;
utilizarea şi valorificarea noilor tehnologii şi accesul la informaţia online; dezvoltarea unor instrumente de
învăţare, servicii de informare şi produse documentare din învăţământ; formarea competenţelor în cultura
informaţiei  în  vederea  unei  educaţii  de  calitate;  valorificarea  tehnicilor  inovatoare  şi  dezvoltarea
competitivităţii  profesionale;  promovarea experienţei  de  formare;  încurajarea cooperării  şi  dezvoltarea
solidarităţii de breaslă etc.

În  concluzie,  este  necesară  o  readaptare  a  bibliotecilor  şcolare,  o  transformare  a  bibliotecarului  şi  a
specialistului  în  domeniul  ştiinţelor  informării  şi  documentării,  în  acord  cu  provocările  viitorului,  cu
exigenţele  societăţii  cunoaşterii  şi  cu  cerinţele  noii  generaţii  de  utilizatori.  Orientarea  bibliotecii  spre
utilizator,  spre  satisfacerea expectanţelor  socioculturale  şi  a  nevoilor  sale  de informare,  documentare,
lectură, învăţare permanentă, pe de o parte, şi lărgirea sferei de instrumente, produse şi servicii incluzând
digitizarea, utilizarea tehnologiilor noi, explorarea spaţiului virtual, pe de altă parte, impune bibliotecarilor
şi  personalului  de  specialitate  din  structurile  infodocumentare  o  pregătire  care  să  corespundă  acestor
aşteptări în vederea atingerii nivelului valoric european.
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Formarea  profesională  continuă  constituie  baza  politicii  de  dezvoltare  a  personalului  din  domeniul
ştiinţelor  informării,  documentării  şi  comunicării;  reprezintă  o  platformă  ideală  pentru  dezvoltarea  şi
extinderea  competenţelor  vechi  şi  pentru  dobândirea  şi  actualizarea  unor  competenţe  noi  induse  de
evoluţia domeniului şi de modernizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare; facilitează procesul
de  transfomare  a  bibliotecilor  tradiţionale  în  biblioteci  moderne,  adaptate  cerinţelor  noului  mileniu.
Bazându-se  pe  experienţa  lor  profesională  şi  pe  capacităţile  creative  şi  sprijinindu-se  pe  programe
integrate  în  cursurile  de  instruire,  bibliotecarii  contribuie  activ  la  procesul  educaţional,  sprijinind
utilizatorii  în  acumularea  informaţiilor  şi  în  perfecţionare,  în  cultivarea  deprinderilor  şi  abilităţilor,  a
cunoştinţelor  şi  valorilor  necesare  educaţiei  permanente.  Hannelore  B.  Rader  afirma  că  „În  viitor,
bibliotecarii  vor  fi  percepuţi  ca  parteneri  educaţionali  ai  instituţiilor  de  învăţământ”,  determinând
utilizatorii pe care îi deservesc să devină consumatori efectivi şi eficienţi de informaţie.

Secţiunea Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar  

În cadrul Secţiunii s-a prezentat o dare de seamă în legătură cu participarea sa la cea de a 14-a Conferinţă
Internaţională IFLA a secţiunii de ILL şi DD, din 1-3 octombrie 2015 (Istanbul, Turcia), prima participare
românească la aceste conferinţe. Titlul conferinţei (Resource Sharing at the Crossroads) a avut în vedere
folosirea în comun a resurselor existente în orice bibliotecă pentru diminuarea costurilor.

S-a prezentat interfaţa programului de bibliotecă MARC 21, în care lucrează la Biblioteca Universităţii
"Dunărea de Jos" i s-a discutat despre facilităţile acestui program.ș

S-a făcut o prezentare a regulilor de bază din sistemul de împrumut interbibliotecar în urma unei întrebări
venite din ţară: "Cum se procedează pentru un împrumut interbibliotecar?" În prezent se lucrează la o listă
cu regulile de împrumut interbibliotecar din fiecare bibliotecă, urmare a discuţiilor de la Şedinţa Secţiunii
de  Comunicare  a  Documentelor  şi  Împrumut  Interbibliotecar  de  la  Bucureşti,  din  2015.  Se  prezintă
Cererea tip de împrumut interbibliotecar (folosită in BCU Iaşi), care stă la baza lansării acestui serviciu şi
modalitatea de rezolvare a acesteia in BCU Iaşi.

Se prezintă cataloagele colective interne şi internaţionale folosite (RoLINEST, TINREAD, KARLSRUHE
VIRTUAL CATALOG, etc.)

Secţiunea Carte veche,  conservare şi restaurare

Tema secţiunii  „Carte veche. Conservare. Restaurare” a fost „Codul Patrimoniului – demers legislativ
iniţiat de Ministerul Culturii”.

Sesiunea de comunicări a fost deschisă de doamna Petruţa Mihaela Voicu, preşedinte al secţiunii, Director
Funcţii specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Naţională a României.

În cadrul secţiunii au susţinut prezentări:

 Dr. Doina Hendre Biro, Şef Biblioteca Batthyaneum – Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naţionale a
României: Codul patrimoniului naţional: un proiect al Ministerului Culturii în dezbaterea comisiei
desemnate

 Dr. Anca  Andreescu,  Şef  Serviciu  Colecţii  Speciale,  Biblioteca  Naţională  a  României:  Codul
Patrimoniului – Cadru normativ pentru protejarea patrimoniului cultural mobil

 Petruţa Mihaela Voicu, Director Funcţii  specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Naţională a
României: Fondurile destructurate – Biblioteca Naţională a României

 Drd.  Silviu  –  Constantin  Nedelcu,  Universitatea  din  Bucureşti,  Facultatea  de  Litere,  Şcoala
Doctorală: Studii privind protejarea patrimoniul cultural naţional, publicate în revistele bisericeşti
ortodoxe
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Toate prezentările au atins subiecte de actualitate din biblioteci, iar concluziile finale duc către aceeaşi
soluţie:  implicarea  asociaţiilor  profesionale  în  identificarea  problemelor  majore  cu  care  se  confruntă
bibliotecile şi găsirea unor metode alternative de remediere a acestora.

Secţiunea Legisla ie de bibliotecă i perfec ionare profesionalăț ș ț

Tema întâlnirii a fost Sistemul de control intern/managerial al entită ilor publice, iar moderatori au fostț
Mihaela Vazzolla - pre edinte Sec iunea Legisla ie de bibliotecă i perfec ionare profesională i Bogdanș ț ț ș ț ș
Popescu - pre edinte Filiala Bucure ti.ș ș

Au fost prezentate următoarele lucrări:

 Petru a Mihaela Voicu, Director Func ii specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Na ională aț ț ț
României,  secretar  general  ABR:  Sistemul  de  control  intern/managerial  al  entită ilor  publiceț
(Ordinul nr. 946/2005 privind Codul controlului intern / managerial versus Ordinul nr. 400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entită ilor publice);ț

 Dr. Nicoleta Rahme, ef serviciu Dezvoltarea colec iilor, Biblioteca Na ională a României: LegeaȘ ț ț
dreptului de autor: implementarea directivelor europene.

Au participat bibliotecari de la Biblioteca Na ională a României, Biblioteca Centrală Universitară "Carolț
I"  din Bucure ti,  Biblioteca  Camerei  Deputa ilor,  Centrul  de  Documentare  Europeană -  Universitateaș ț
”Dunarea de Jos" din Galaţi, Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Secţiunea Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor

Tema principală a întâlnirii  a  fost  „Noua lege a Achiziţiilor  publice:  propuneri  de modificare,  stadiul
proiectului la nivel naţional”. 

Au fost prezentate următoarele lucrări: Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României: studiu
comparativ 2013-2015, autor Elena Bucur, Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor, Biblioteca Naţională; „Noua
lege a achiziţiilor publice: stadiul proiectului la nivel naţional”, autor Nicoleta Rahme. Autoarea a realizat
o trecere în revistă a directivelor europene privitoare la achiziţiile publice în contextul „Europa 2020, O
strategie europeană pentru o cre tere inteligentă, ecologică i favorabilă incluziunii”.ș ș

S-au adus în discuţie câteva schimbări importante de la începutul anului 2016 pentru bibliotecarii  din
serviciile de dezvoltare a colecţiilor, şi anume, cotele noi de TVA (reducerea lor de la 9% la 5% pentru
manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste) şi majorarea fără precedent a taxelor poştale pentru publicaţiile
destinate  schimbului  internaţional,  începând cu data  de 1 martie  2016.  Acest  din urmă aspect  este  o
măsură cu un impact  major asupra cheltuielilor  bibliotecilor  care se confruntă de ani  buni  cu resurse
financiare din ce în ce mai mici pentru activităţile sale de bază.

Secţiunea Informatizare-Digitizarea

Au fost prezentate următoarele lucrări, iar după fiecare prenzentare au fost puse şi întrebări.

 Sisteme  de  descoperire  a  informaţiei  în  biblioteci –  Vochiţa  Dragomir,  Biblioteca  Centrală
Universitară „Carol I”, Bucureşti.

 Valorificarea  prin  digitizare  a  colecţiilor  patrimoniale  ale  Bibliotecii  Academiei  Române –
Mariuca Stanciu, Şef Serviciu Tehnologia Informaţiei, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.

 Construirea unui canon iconografic virtual – Proiectul Byzantion – Alina Popescu, Cabinetul de
Stampe, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.

 De la Catalogul tradiţional la Bookathon – Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României,
Bucureşti.
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S-a stabilit o conexiune prin Skype cu d-na Olimpia Curta de la Biblioteca Universitară „Lucian Blaga”,
Cluj-Napoca, despre catalogarea depozitului legal. Se doreşte să se facă un protocol între BNR, BAR şi
BCU Cluj ca descrierile bibliografice deja făcute de una dintre biblioteci la cărţile nou apărute să fie
folosite de celelalte biblioteci (un fel de partajare a resurselor).

Secţiunea Cultura informaţiei i Diviziunea Biblioteci Universitareș

Lucrările s-au desfă urat la Consiliul Jude ean Bra ovș ț ș

Tema sec iunii: ”Realizarea tutorialelor online de instruire în Cultura informa iei dedicat bibliotecarilorț ț
colari i universitari”.ș ș

În cadrul sec iunii au sus inut lucrări:ț ț

 Lenu a  Ursachiț ,  Universitatea  ”Dunărea  de  Jos”  din  Gala i:  ”Instrumente  software  utile  înț
realizarea tutorialelor online”

 Nicolaie Constantinescu,  Kosson:  ”Instrumente cu sursă deschisă pentru realizarea de resurse
educa ionale”;ț

 Angela Repanovici, Universitatea ”Transilvania” din Bra ov: ”Modele interna ionale de tutorialeș ț
online de cultura informa iei”.ț

 La Diviziunea Biblioteci Universitare au sus inut lucrări:ț
 Robert  Coravu,  ROMDIDAC:  ”Modele  alternative  de  evaluare  a  activită ii  tiin ifice:  solu iaț ș ț ț

PlumX(EBSCO)”
 Cristina  Pârvu,  Universitatea  Lucian  Blaga  din  Sibiu:  ”Facilitarea  accesului  la  resursele  de

informare prin intermediul bibliotecilor - evitarea formelor de cenzură, control i discriminare”.ș

A prezentat participan ilor noul site al ABRț

Au fost dezbătute câteva modificări ale unor articole din Legea educa iei.ț

Sec iunea Biblioteca i societateaț ș

Tema supusă dezbaterii a fost legată de Activităţi dedicate creşterii vizibilităţii bibliotecii în societate. Au
participat specialişti din toate tipurile de biblioteci: publice (Constanţa, Galaţi), universitare (Bucureşti,
Iaşi), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, precum şi din partea Universităţii
din Bucureşti, domnul profesor universitar doctor Mircea Regneală.

Noua secţiune a ABR îşi propune să pună în discuţie modalităţi cât mai variate de a realiza acest deziderat.
Alături de această tematică, sunt binevenite discuţiile despre modul de promovare, utilizând tehnici de
marketing.  Nu în ultimul  rând,  se regăsesc în  această secţiune,  lucrările  cu tematică de istoria cărţii,
evoluţia  ideii  de  lectură  publică,  dezvoltarea  biblioteconomică,  în  general.  S-au  expus  modalităţi  de
sensibilizare  a  publicului  la  diferite  iniţiative  ale  bibliotecilor  de  a  atragere  la  lectură  sau petrecerea
timpului liber, cu exemple din bibliotecile româneşti, dar şi străine.

Din dezbatere a rezultat ideea că vizibilitatea se creează atât la nivel local, unde se află biblioteca, din
punct de vedere al sediului, dar şi global, prin intermediul tehnologiei, care mediază accesul la informaţie
în oricare loc s-ar afla utilizatorii.

Secţiunea Periodice

Tema întâlnirii este: „Evaluarea tiin ifică i prelucrarea serialelor i a altor resurse în continuare”.ș ț ș ș

Au fost prezentate lucrările:
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 Publica ii seriale: Studiu de caz: „Buletinul Universită ii din Gala i. Fascicula V”,ț ț ț  realizată de
doamna Leonica Roman de la Biblioteca Jude eană „V.A. Urechia” Gala i,  Biroul Catalogareaț ț
Colec iilor;ț

 Evaluarea în  sistem „peer  review” a materialelor  tiin ificeș ț ,  realizată  de  către  doamna Ligia
Pîslaru i doamna Mihaela Bărbulescu de la Biblioteca Universită ii „Dunărea de Jos” Gala i;ș ț ț

 Identificarea serialelor i a altor resurse în continuare,ș  realizată de domnul Ciprian Cojocaru de
la Biblioteca Na ională a României, Serviciul Periodice.ț

 Clasificarea Zecimală Universală: utilitate, aplicabilitate, partajare, realizată de către doamna dr.
Raluca Man de la Biblioteca Na ională a României, ef Serviciu Periodiceț ș

Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare

Temele întâlnirii au fost:

1. Ghidul naţional de catalogare – stadiu şi paşi spre finalizare

2. Ghidul naţional LIVES-RO – stadiu şi implementare

Ordinea de zi :

9 iunie 2016

 Cuvânt  de  deschidere  –  dna  Petruţa  Mihaela  Voicu,  director  Funcţii  Specifice  de  Bibliotecă
Publică, vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România

 Descrierea  CIP între  real  şi  ideal  –  dna  Aurelia  Perşinaru  (Biblioteca  Naţională  a  României.
Centrul Naţional ISBN.ISSN.CIP)

 Rameau vs Lives-Ro: despre echivalenţe - dr. Victoria Frâncu (Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” Bucureşti)

 Lista de vedete de subiect LIVES-Ro. Stadiu. Implementare - Denise Rotaru (Biblioteca Na ionalăț
a României. Fişiere Naţionale de Autoritate)

În a doua parte a zilei de 9 iunie şi pe 10 iunie 2016, lucrările s-au desfăşurat pe subsecţiuni: Catalogare şi
Indexare.

Discuţiile pe teme de catalogare au continuat, având subiect:

- a fost prezentat stadiul Ghidului de catalogare

- descrierea resurselor publicate în mai multe unităţi fizice: moduri de lucru, probleme specifice Tinread

- înregistrarea instituţiilor cu personalitate juridică, de ex. inspectoratele şcolare judeţene sau institutele
Academiei Române

- folosirea câmpului de legătură 488 UNIMARC

- înregistrarea informaţiilor multiple de pe sursa preferată de informare, care nu pot fi încadrate în niciun
câmp privind menţiunea de responsabilitate sau datele de publicare

- folosirea codurilor din subcâmpul $4 al Blocului 7XX UNIMARC

- folosirea Blocului 9XX  UNIMARC

Subsecţiunea Indexare

S-a desfă urat întrunirea de lucru a grupului LIVES-Ro care are ca misiune validarea Ghidului de indexareș
LIVES-Ro,  instrument  de  lucru  indispensabil  pentru  utilizarea  Listei  de  autoritate  vedete  de  subiect
enciclopedice române ti LIVES-Ro.ș
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Sec iunea  Statistică  i  evaluare  (eveniment  care  va  fi  gazduit  de  Biblioteca  Academiei  de  Studiiț ș
Economice din Bucuresti, Piata Romana, Cladirea Ion N. Anghelescu)

Ordinea de zi propusa este:

 Prezentarea standardelor de statistică i evaluarea performan ei în biblioteciș ț
 Colaborarea dintre INS i asocia iile profesionale pentru interpretarea i diseminarea datelor ș ț ș

statistice; Colaborarea dintre ABR i ANBPR în activitatea de colectare i analiză a statisticilorș ș
 Analiza gradului de colectare a RSA la nivelul bibliotecilor universitare i publice - situa ia ș ț

actuală i modificări care se impunș
 Diverse

Având în vedere că toate lucrările au tratat temele anun ate i au generat o serie de discu ii pe margineaț ș ț
subiectelor  abordate,  scopul  întâlnirilor  profesionale  a  fost  atins  i,  în  cele  mai  multe  cazuri,  va  fiș
continuat în cadrul celei de-a XXVII-a Conferin ă Na ională a Asocia iei Bibliotecarilor din România, careț ț ț
va avea loc la Timi oara, în perioada 7-9 septembrie.ș

Petruţa Mihaela Voicu,

Secretar General al Asociaţiei Bibliotecarilor din România
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