RAPORT DE ACTIVITATE FILIALA ABR BIHOR 2018
La nivelul Bibliotecii Universităţii din Oradea, în anul 2018 s-au organizat
1. Diverse expoziții:
 „15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale - Ziua lui Mihai Eminescu” - expoziție de cărți
reprezentative din Biblioteca Universității din Oradea cu opera poetului - January 12, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2039390256305492?__
tn__=-R



Expoziție de carte „24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române” - January 22, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2044236042487580?__
tn__=-R



Expoziție de carte „Alexandru Ivasiuc” - March 5, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2065308463713671?__
tn__=-R



Expoziție de carte „8 Martie - Ziua Internațională a Femeii” - March 7, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2066512680259916?__
tn__=-R



Expoziția „Design Expo”, ediția a V-a, organizată de studenții Facultății de Arte - March 15,
2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2070980916479759?__
tn__=-R
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Expoziție de carte „21 Martie - Ziua mondială a poeziei” - March 20, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2073950076182843?__
tn__=-R



Expoziție de carte „Edgar Papu la 25 de ani de la trecerea în neființă” - March 28, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2078700055707845?__
tn__=-R



Expoziție de cărți de bucate „Preparate vechi și noi pentru masa de Paște” - March 28, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2078706149040569?__
tn__=-R



Expoziția de icoane realizate de lect.univ.dr. Titiana Marcu cu ocazia Sărbătorilor Pascale April 2, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2081111095466741?__
tn__=-R
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„Oradea în pagini de carte” - expoziție de carte în cadrul evenimentelor dedicate
Centenarului Marii Uniri „Universitatea altfel: 100 în 1” organizate de Universitatea din
Oradea - April 19, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2090632674514583?__
tn__=-R



„Ziua Bibliotecarului” - expoziție cu cărți publicate de colegi din Asociația Bibliotecarilor din
România, filiala Bihor - April 19, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2090779907833193?
__tn__=-R



Expoziție de carte „Aurel Lazăr (1872-1930) și Unirea de la 1918” - April 19, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2090783854499465?__
tn__=-R



„Semne de carte prin ochi de copil”, expoziție coordonată de prof. Mariana Trofin, bibliotecar
Casa Corpului Didactic a județului Bihor - April 25, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2093684430876074?
__tn__=-R
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Expoziție de carte „Nicolae Titulescu” - May 3, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2098079783769872?__
tn__=-R



Expoziție de artefacte - May 31, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2111895355721648?__
tn__=-R



Expoziție de carte „Student pentru o zi, profesor pentru o viață” - June 5, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2114500575461126?__
tn__=-R



Expoziție de carte „Nicolae Iorga” - June 12, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2118132638431253?__
tn__=-R
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Expoziție de carte „5 Octombrie - Ziua Mondială a Profesorilor” - October 2, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2217594001818449?__
tn__=-R



Expoziție de carte „La mulți ani, Oradea! ” - „Ziua Oradiei - 12 Octombrie” - October 11,
2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2222355431342306?__
tn__=-R



Expoziție de carte „25 Octombrie - Ziua Armatei Române” - October 24, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2229915023919680?__
tn__=-R



Expoziție de carte „Memento Gulag” - „7 noiembrie - Ziua Internațională a Victimelor
Comunismului” - November 6, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2237107979867051?__
tn__=-R
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Expoziție de carte dedicată „Centenarului Marii Uniri” și „Zilei Naționale a României - 1
Decembrie” - November 27, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2249735521937630?__
tn__=-R



Expoziția de artă fotografică „Fashion in Library” - December 6, 2018 December 15, 2018 at
11:29 AM
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2261772910733891?__
tn__=-R



Expoziție de cărți de colinde „Nu-i Crăciun fără colinde!” - December 12, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2260130864231429?__
tn__=-R



2. Conferințe, spectacole, evenimente:
„15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale - Ziua lui Mihai Eminescu” - program artistic al
studenților Facultății de Litere: Adelina Bobu, Mihaela Datcu, Alexandra Partenie, Sefora
Țîrle și Naomi Țîrle, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Iosif Vulcan” din Oradea și
lect.univ.dr. Ariadna Mircescu, director Departament de Muzică al Facultății de Arte, la flaut
- January 12, 2018 January 15, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2040721499505701?__
tn__=-R
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Seară de film basarabean - March 22, 2018
https://www.facebook.com/events/346283002559290/



Conferința „27 martie 1918 - 27 martie 2018. O sută de ani de la Unirea Basarabiei cu
Regatul României”- March 29, 2018
https://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1/la-biblioteca-universitatii-din-oradeacentenarul-unirii-basarabiei-cu-regatul-romaniei



Evenimentul „Primăvara Marii Uniri” organizat de Biblioteca Universității din Oradea cu
ocazia „Zilei Bibliotecarului și Zilei internaționale a cărții și a dreptului de autor - 23 Aprilie”
- May 3, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2098021367109047_tn
_?_=-R
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Eveniment caritabil cu strângere de fonduri pentru studenta Denisa - May 16, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2104610216450162?__
tn__=-R



Workshopul și expoziția de carte „Cititul în epoca vitezei” - May 15, 2018 May 16, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2104177013160149?__
tn__=-R



Târgul de joburi, organizat de către Universitatea din Oradea - May 16, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2104614426449741?__
tn__=-R



Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXIX-a - September
17, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2209175709326945?__
tn__=-R
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Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Știință. Cultură. Civilizație”,
organizată de Universitatea din Oradea în colaborare cu Asociația „Gheorghe Șincai” a
studenților în Istorie și Asociația Geografică „Simion Mehedinți” - September 21, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2210950699149446?__
tn__=-R



Conferința științifică internațională „Europa Centrală la «... spargerea lumii»” - October 10,
2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/photos/a.1985724475005404
/2221953858049130/?type=3&__tn__=-R



Spectacolul „Românie, colț de rai” dedicat Centenarului Marii Uniri, manifestare artistică
organizată de Departamentul de Muzică, Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea în
parteneriat cu Biblioteca Universităţii din Oradea - November 23, 2018 November 27, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2249749065269609?__
tn__=-R
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Prezentarea lucrării bilingve „Patrimoniul Țării Bistrei”, ediția a II-a, Editura Muzeului Țării
Crișurilor, Oradea, 2018, coordonatori: Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Aurel Chiriac, Stelian
Nistor, Ioan Giarca, Cosmin Patca, Gelu Serea - November 30, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2251760645068451?__
tn__=-R



Grup de colindători a asociației studențești ASCOR în Biblioteca Universității din Oradea December 12, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2259958110915371?__
tn__=-R



Simpozion „Sociologul Eugeniu Sperantia, reprezentant emblematic al mediului cultural
orădean, din perioada interbelică” și expoziția de carte cu cărțile scrise ori dedicate acestui
mare om de cultură - December 17, 2018
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/posts/2263147850596397?__
tn__=-R
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3. Alte activități:
Actualizarea paginii de Facebook a Bibliotecii Universităţii din Oradea cu evenimentele şi
activităţile care au loc în bibliotecă; responsabil bibliotecara Brînduşa Doca, preşedinte
Asociaţia Bibliotecarilor din România - Filiala Bihor.
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/?__tn__=kC-R&eid
„Cartea săptămânii” sau „Evenimentul săptămânii” - prezentare de carte din fondul de
publicaţii al bibliotecii sau referinţe despre evenimente importante, pe pagina de pornire a
programului de bibliotecă Liberty5; prezentare realizată de bibliotecarele: Carmen Chiş și
Brîndușa Doca.
http://192.168.20.3:8180/liberty/libraryHome.do

„Pasiunea mea este cititul” - concurs organizat de Biblioteca Universităţii din Oradea cu
acordarea de diplome şi cărţi, provenite din fondul de donaţii selectate al bibliotecii,
cititorilor pasionaţi de lectură; concurs iniţiat de bibliotecara Brînduşa Doca, preşedinte
Asociaţia Bibliotecarilor din România - Filiala Bihor.
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/photos/a.1985724475005404
/2233616893549493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/biblioteca.universitatiidinoradea/photos/a.1985724475005404
/2126206694290514/?type=3&theater
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Activitatea secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă – Filiala ABR Bihor, a fost una
bogată:
În anul 2018 la nivelul bibliotecii CCD Bihor, pe lângă activităţile biblioteconomice
specifice, s-au derulat o serie de activităţi, după cum urmează:
 Participarea în proiecte educative Erasmus – diseminarea a două proiecte Erasmus Plus
KA219:
 GAME - Genius And Mission in Education - proiect coordonat de Italia, având ca
parteneri unităţi de învăţământ din Spania, Letonia, Grecia şi România.
 LED - Let's enjoy dialoguing - proiect coordonat de Spania, având ca parteneri şcoli din
Italia, Lituania, Grecia şi România.
 Organizare de manifestări cultural-ştiinţifice:
 Biblioteca, paradisul cunoaşterii, cu ocazia Zilei Internaţionale a Bibliotecarului,
a Cărţii şi a Drepturilor de Autor – aprilie 2018. Din program:
 Lansare de carte – cel de-al V-lea volum colectiv a bibliotecarilor şcolari:
Biblioteca, paradisul cunoaşterii, coordonator: Mariana Rodica Trofin –
prezintă bibl., prof. Mariana Rodica Trofin, CCD Bihor;
 De ce alegem biblioteca? – prezintă bibliotecar Carmen Popa, Liceul GrecoCatolic „Iuliu Maniu” Oradea;
 Vizitarea expoziţiei tematice cu valorile naturale ale Văii Ierului din Castelul
Zichy – organizator bibliotecar Durko Irina, prezintă dr. neonatolog Szabó
Jószef.
 Vizitarea obiectivelor turistice ale localităţii - organizator bibliotecar Durko
Irina.
 Luna Internaţională a Bibliotecii Şcolare – octombrie 2018. Din program:
 Octombrie – Luna Internaţională a Bibliotecii Şcolare: prezintare PPT - Bibliotecile
şcolare la ceas aniversar –bibliotecar CCD Bihor, profesor Mariana Trofin;
Biblioteci celebre din lume – doamna bibliotecar, prof. Matica Ioana de la Şcoala
Gimnazială „Dacia” Oradea.
 În calitate de coordonator metodologic al bibliotecarilor şcolari din judeţ, am organizat
două întâlniri metodice, cu următoarele teme:
 „Lectura, primii paşi spre cunoaştere” – 31 mai 2018; Din program:
 Impresii de la Conferinţa Naţională – Tehnici pedagogice în bibliotecă:
„100 de ani de istorie în biblioteca şcolară – tradiţie şi continuitate” BCU
Bucureşti, 14 mai 2018 – bibliotecar CCD Bihor prof. Trofin Mariana Rodica;
 „Lectura, primii paşi spre cunoaştere” – prezentare de materiale:
 O călătorie în lumea cărţilor – bibliotecar Maliţa Silvia, Colegiul Naţional
”Mihai Eminescu” Oradea;
 Rolul cărţilor şi a lecturii în formarea culturii generale a copiilor –
bibliotecar Roibu Florica, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea;
 Importanţa lecturii în formarea copiilor – bibliotecar Meşter Livia,
Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea.
 „Promovarea bibliotecii şcolare – exemple de bune practici”. Au fost prezentate
următoarele materiale:
 Cartea senzorială – bibliotecar Lazar Cornelia, CSEI nr.1 Oradea +
Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea
 Cine citeşte ştie – bibliotecar Popa Carmen, Liceul Greco-Catolic „Iuliu
Maniu” Oradea.
În vederea dezvoltării profesionale bibliotecarii şcolari au participat la conferinţele
naţionale organizate de Asociaţia Bibliotecrilor din România, unii pe cont propriu:
1. Conferinţa Naţională „100 DE ANI DE ISTORIE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ –
TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE” care a constituit sesiunea de primăvară a Secţiunii
„Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România,
desfăşurată la Bucureşti în perioada 14 Mai 2018.
2. Cea de-a XXIX-a Conferinţă a ABR cu tema „Bibliotecile. Patrimoniul cultural şi
digital al viitorului” care s-a desfăşurat la Sibiu, în perioada 12-14 septembrie 2018.
De asemenea au participat la cursul avizat MEN de dezvoltare profesională, cuprins în
oferta de formare a CCD Bihor: Biblioteca şcolară – partener în educaţie.
Bibliotecile şcolare au fost implicate în numeroase cultural-artistice: “Un zâmbet şi o
floare”, (Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu”) Ştei, “Ziua Internaţională a cărţii” (Şcoala
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Gimnazială „Miron Pompiliu„ Ştei, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Liceul Teologic
Baptist „Emanuel” Oradea, Școala Gimnazială „Dacia” Oradea, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Oradea), „Dulcea mea Doamnă, Eminul meu iubit“ (Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea),
Vremea lui Eminescu... în vremurile noastre (Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga” Oradea),
„Noaptea Cercetătorilor Europeni”, „Fii tu fără violență”, „Cartea, bibiloteca, bucuria de a citi”, ”O
călătorie în lumea cărților” (Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea), Preţuieşte sănătatea –
Adoptă un stil de viaţă sănătos (Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea)
În bibliotecile şcolare s-au desfăşurat numeroase concursuri, pe diferite teme: concurs de
creaţii literare - Ziua Internaţională a Francofoniei (Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea) Concursul
Regional/Simpozion ”Necuvintele” – ediţia a IV-a”, Concursul regional „Aripi de poveste” – ediţia a
V-a, Concurs de eseu și creație plastică „lumea din cuvinte și culoare”, Concurs regional de
creație literară ”Să pășim în lumea cărților” – ediţia a VI-a, Concurs “Sărbătoarea Învierii –
Lumina Sufletelor Noastre”, cu participare internațională, Concurs creație literară - proiect
intitulat ”100 de ani de la Marea Unire în 1000 de cuvinte” (Colegiul Național ”Mihai Eminescu”
Oradea), Concurs tradiții și obiceiuri „Chip de copil” (Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea).
În anul 2018, bibliotecarii şcolari au fost implicaţi în numeroase proiecte educative, atât
în calitate de coordonatori cât şi în calitate de colaboratori:
 proiecte Erasmus Plus KA219: GAME - Genius And Mission in Education - proiect
coordonat de Italia, având ca parteneri unităţi de învăţământ din Spania, Letonia,
Grecia şi România; LED - Let's enjoy dialoguing - proiect coordonat de Spania, având ca
parteneri şcoli din Italia, Lituania, Grecia şi România. (Liceul Ortodox „Episcop Roman
Ciorogariu” Oradea).
 proiecte educative naţionale: „Coding for Kids in Libraries – CODE Kids – Copiii fac
coding în bibliotecile publice” (Şcoala Gimnazială „Floare de Lotus” Sânmartin),
Concursului Național de Artă Creștină ”Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la
Manastirea Brazi, Mitropolitul Moldovei! Ediția a IX a 20 (CN „M. Eminescu” Oradea),
„Festivalul Toamnei” (Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea).
 proiecte educative interjudeţene: „Copiii pentru copii” (Școala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Oradea), „Valori patrimoniale Româneşti” (Colegiul Național „Teodor Neș”
Salonta).
 proiecte educative judeţene: „Lecturile copilăriei”, (Şcoala Gimnazială ,,M. Pompiliu”
Ştei), „Lectura – izvor nesecat de inspirație” (Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”
Oradea), „Să ne întâlnim să ne cunoaștem” (Liceul Teoretic „Horváth János” Marghita),
„Ziua Europei de la mic la mare“ (Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea),
“Sărbătoarea Paştelui aduce speranţă” (Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea), ”Hârtie
reciclată = Bibliotecă dotată” (Şcoala Gimnazială „Floare de Lotus” Sînmartin), „Copiii,
prieteni soarelui”- ediţia a II-a (Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga” Oradea)
 proiecte locale: “ABC-ul sănătăţii (Şcoala Gimazială "N. Popoviciu"-Beiuş), „Fluturi
pentru fluturi” (Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta), “Să descoperim talente” (Şcoala
Gimnazială Nr.11 Oradea), Tradiţii româneşti de sărbătoarea Paştelui (Şcoala
Gimnazială ,,Octavian Goga” Oradea), “Farmecul sunetelor muzicale“ (C.S.E.I. NR. 1
Oradea), "Universul cărţilor" (Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta).
O altă activitate desfăşurată în mod obişnuit în bibliotecile şcolare este atât Cercul de
lectură: cercul de lectură „Fantezia“ (Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea), Cercul de lectură
”Călător în galaxia lecturii” (Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea), „Cărţile educă spiritul” (Şcoala
Gimnazială „Avram Iancu” Oradea), „Eleganţa ariciului” (Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta)
cât şi şezătoarea literară „Imblânzitorii de pagini” (Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea)
În numeroase biblioteci şcolare au fost organizate diferite expoziţii: 12 Octombrie – Ziua
Orașului Oradea. Miniexpoziție imagini reprezentative, Luceafărul poeziei românești – expoziție
tematică, semne de carte, De ziua Mamei. Semne de carte distribuite cititorilor, expoziție cu
imagini și versuri dedicate primăverii și mamei (Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea) 8
Martie - Ziua internaţională a femeii – expoziţie de felicitări (Şcoala Gimazială "N. Popoviciu"
Beiuş), Expoziţie de cărţi şi afişe informative - scriitorii lunii (Liceul Teologic Baptist „Emanuel”
Oradea), Expoziţie de albume şi cărţi în limba franceză, scriitori francezi traduşi în limba română
(Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea), expoziţia concurs “Suflet curat de primăvară-Mărţişor”,
secţiunea Mărţişoare (Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea),
Bibliotecarii şcolari s-au implicat şi în acţiuni de voluntariat şi umanitare: „Omagiu lui
Onisifor Ghibu“ (Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea), ,,Dăruind devii mai bun” (Şcoala
Gimnazială „Floare de Lotus” Sînmartin), „De Crăciun, adoptă un suflet!” (Colegiul Tehnic „Traian
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Vuia” Oradea) „Citeşte o carte şi dă mai departe" (Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta),
„Dăruind dobândeşti” (Şc. Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea).
La nivelul secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă din cadrul Filialei ABR Bihor s-au
derulat o serie de activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri:
- Expoziţii de carte: Istoria neamului românesc (Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta);
Centenarul Unirii (Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta); 100 de ani de Unire (Liceul Teoretic
”Nicolae Jiga” Tinca); 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri (Liceul Teoretic „Onisifor
Ghibu” Oradea); Cartea Centenarului Unirii (Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea);
- Mase rotunde: 100 de ani de România (Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta); 1
DECEMBRIE 2018 – Centenarul Marii Uniri (Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea);
Centenarul Marii Uniri (Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” Tinca);
- Expoziţii de desene, portrete, imagini, documente: Istoria neamului românesc –
expoziţie de desene, Personalități care au contribuit la Făurirea României Mari expoziție de portrete Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta); Unirea face puterea –
expoziţie de desene (Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” Tinca); Centenar România în imagini –
expoziţie de desene (Liceul Teoretic Nr.1 Bratca); Centenarul în imagini – expoziție
imagini, documente (Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea); Mândru că sunt
român - expoziție de lucrări plastice (Şcoala Gimnazială ,,Dacia’’ Oradea);
Concursuri: Marea Unire în literatură – concurs de eseuri (Colegiul Național „Teodor
Neș” Salonta); Cea mai frumoasă ie (Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea);
Expoziţii de planşe, machete: România ţară sfântă, România ţara mea! (Şcoala
Gimnazială ,,Miron Pompiliu” Ştei); Centenarul României (Şcoala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Oradea)
S-au realizat prezentări PowerPoint care au fost vizionate în cadrul diferitelor activităţi
cultural-artistice: Sărbătorind centenarul (Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” Oradea);
Centenar România (Liceul Teoretic Nr.1 Bratca).
Apariţia editorială cu titlul 100 pentru România reprezintă munca bibliotecarilor şcolari,
coordonaţi de bibliotecarul CCD Bihor şi cuprinde o retrospectivă, respectiv 100 de activităţi
desfăşurate în bibliotecile şcolare bihorene.
Întocmit
Preşedinte
Bibliotecar, Brînduşa Doca

Vicepreşedinte
Bibliotecar, prof. Mariana Trofin
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