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PROPUNERI DE ACTIVITĂȚI PENTRU 

SECŢIUNEA DE STATISTICĂ ȘI EVALUARE (2019-2023) 

 

 

 

INTRODUCERE 

Importanța activității Secțiunii de statistică și evaluare apare și mai evidentă din 

perspectiva faptului că poate furniza date calitative și cantitative referitoare la structurile 

infodocumentare, tuturor celor interesați, iar factorii de decizie le pot lua în considerare în 

procesul de evaluare și pentru stabilirea alocărilor financiare. 

 

OBIECTIVE GENERALE, ACTIVITĂȚI PROPUSE ȘI REZULTATE ESTIMATE 

- Stabilirea unui protocol de colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS), în 

vederea stabilirii datelor statistice relevante pentru structurile infodocumentare 

Rezultat: elaborarea/revizuirea în cooperare a formularului CULT; elaborarea 

materialului de răspuns la solicitările INS, pentru clarificarea unor noțiuni specifice 

(2019); 

- Stabilirea unui protocol de colaborare cu Comisia Națională a Bibliotecilor, în vederea 

furnizării de date specifice 

Rezultat: colectarea și furnizarea de date statistice care să susțină elaborarea unui 

studiu referitor la situația sistemului de biblioteci din România; furnizarea altor date 

care să sprijine CNB în consolidarea sistemului național de biblioteci; 

- Colectarea de date statistice relevante pentru sistemul național de biblioteci, care să 

sprijine inițiativa ABR de stabilire a unor protocoale de colaborare cu Ministerul 

Educației Naționale și cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea 

susţinerii asociaţiei pentru realizarea unor obiectivelor sale strategice (informatizarea 

bibliotecilor şcolare, utilizarea statisticilor  relevante, cu respectarea standardelor 

internaţionale, în vederea finanţării şi asigurării cu personal a bibliotecilor din 

subordine/coordonare; formarea continuă a personalului din biblioteci; aplicarea 

prevederilor legislative privind dotarea cu publicaţii (în format tipărit şi electronic) a 

bibliotecilor). 

- Rezultat: bază de date statistice care să includă informații relevante pentru toate 

tipurile de biblioteci; 
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- Organizarea de cursuri de specializare adresate personalului din biblioteci având ca 

scop utilizarea bazelor de date bibliometrice și bibliografice (Clarivate Analytics – 

Web of Science, Elsevier – Scopus) în scopul evaluării cercetării științifice 

Rezultat: personal de specialitate capabil de a întocmi rapoarte de evaluare a cercetării 

științifice la nivel național și internațional; 

- Organizarea de reuniuni profesionale (workshop-uri sau susținere de lucrări științifice)  

pe teme de interes din domeniul statisticii, în concordanță cu tematica discutată la 

nivelul Comisiei de statistică a IFLA 

Rezultat: 2 întâlniri de specialitate/ an, având ca scop creșterea nivelului de utilizare a 

datelor statistice, inclusiv a modului lor de utilizare în advocacy; 

      -   Includerea modulelor de statistică și evaluare în cadrul cursurilor de specializare oferite 

           în cadrul programelor de formare; 

- Cunoașterea standadelor ISO în domeniu statisticii și evaluării adoptate pe plan 

internațional și realizarea demersurilor pentru adoptarea acestora în România; 

- Colaborarea cu asociații profesionale din alte țări, pentru realizarea unor schimburi de 

bune practici în domeniu. 

 

CONCLUZII 

Atingerea majorității obiectivelor propuse se va face doar printr-o participare 

constantă la activitățile organizate a unui corp de specialiști format din aceleași persoane, 

care să poată asigura continuitatea acțiunilor inițiate la nivelul secțiunii. 

În acest sens, o propun ca secretar al secţiunii pe doamna Catrina Căluian – Biblioteca 

Judeţeană „V.A.Urechia” Galați. 
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