
Proiect – Plan de actiuni pentru candidatura la funcția de  

Președinte al Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă și CDI –  

Asociaţiei Bibliotecarilor din România - pentru mandatul 2019- 2023 

 

Candidat: prof. Daniela ARGATU 

 

Argument 

Majoritatea dezbaterilor de specialitate incearca sa identifice rolul bibliotecarului (scolar 

/ profesor documentarist, …) si al bibliotecii (scolare sau de profil pedagogic) în societatea 

actuală sau situația bibliotecilor și a centrelor de informare și documentare (CDI), sau dilema 

lecturii contemporane (în format lettric, multimedia, digital) sau importanța formării 

profesionale. Toate aceste dezbateri duc implicit spre nevoia de reconfigurare a ocupației 

profesionale de bibliotecar competent. 

In cadrul Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă și CDI ne propunem pentru 

perioada 2019-2023 sa continuam dezvoltarea urmatoarelor: 

Obiective generale: 

1. Îmbunătăţirea informării şi comunicării între membri ABR ai Secțiunii Tehnici pedagogice în 

bibliotecă și CDI;  

2. Asigurarea vizibilităţii acţiunilor acestei sectiuni profesionale din cadrul ABR pentru a oferi un 

acces echitabil la informare tuturor celor interesaţi de domeniul ştiinţei informării şi 

documentării;  

3. Dezvoltarea profesională a membrilor acestei sectiuni profesionale prin facilitarea participarii la 

evenimentele profesionale organizate cu sprijinul sau în parteneriat cu asociaţia, prin programele 

şi proiectele naţionale şi/sau internaţionale organizate de bibliotecile româneşti, întâlniri 

periodice pe teme de interes comun în sistemul naţional de biblioteci in parteneriat cu ISJ-urile si 

CCD-urile din fiecare judet/ Biblioteca Nationala a Romaniei / Biblioteca Centrala Universitara 

"Carol I"Bucuresti - for metodologic pentru bibliotecile scolare) / institutii de invatamant 

superior /edituri si cu ajutorul si implicarea autorităţilor publice locale/judetene. 

4. Promovarea imaginii prin acțiuni de marketing (vizite de promovare a asociaţiei în biblioteci, 

întâlniri cu directorii si bibliotecarii metodişti din CCD-urile din județele din care provin 

membrii). 

Obiective specifice  

1. Consolidarea colaborării cu Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrala Universitara 

"Carol I" Bucuresti, Biblioteca Academiei Române / Bibliotecile Universitare din tara in 

concordanţă cu obiectivele generale prezentate. 

2.  Formarea continuă a personalului bibliotecilor prin facilitarea / consilierea / organizarea de 

cursuri, workshop-uri, dezbateri şi întâlniri metodologice in vederea dobândirii 

eurocompetentelor specifice in: informare, tehnologii, comunicare, management si altele. 

3. Promovarea activităţii editoriale a asociaţiei prin incurajarea membrilor in vederea publicarii de 

catre acestia a articolelor în RRBSI si revista Biblioteca. 

Concluzie: 

Imi doresc sa continui prin aceste actiuni de colaborare si conștientizare a colegilor 

bibliotecari membri ai acestei sectiuni profesionale, iar prin intemediul lor a tinerei generații, o 

dezvoltare a culturii respectului pentru bibliotecă, pentru cultura, pentru fiecare actor implicat in 

actul educatei. 


