
1 
 

PLAN MANAGERIAL 

SECȚIUNEA CULTURA INFORMAȚIEI 

Viziunea: Cultura informației va deveni disciplina obligatorie în învățământul universitar și 

preuniversitar, crearea de centre de scriere academică. 

ABR - Cultura Informației 

 

Misiunea 

Secțiunea Cultura Informației s-a înființat la propunerea mea și  aprobarea Consiliului ABR. 

Lansarea acestei secțiuni s-a făcut la Conferința Națională de la Constanța din 2009. 

Secțiunea are structura de organizare, formare, diseminare și specializare în Cultura Informației. 

În cadrul secțiunii se dorește crearea unui climat de colaborare, de lucru în echipă, comunicare și  

colaborare cu celelalte secțiuni. 

În cei zece ani de activitate, în cadrul secțiunii s-au desfășurat întâlniri anuale, s-au prezentat 

lucrări, s-au diseminat informații la fiecare conferință anuală. 

Ne dorim atragerea de fonduri pentru dezvoltarea de proiecte de promovare și dezvoltare a Culturii 

Informației în cadrul ABR: 

 

Obiective strategice 

o Diseminarea Culturii Informației în toate zonele geografice, indiferent de tipurile de 

biblioteci; 

o Creșterea vizibilității acestei secțiuni în interiorul și exteriorul asociației. Realizarea de 

parteneriate cu secțiunile de Cultura Informației din alte asociații profesionale; 

o Participarea la proiecte de cercetare naționale și internaționale; 

o Organizarea de cursuri de Cultura Informației pentru: 

 Biblioteci publice, 

 Biblioteci școlare, 

 Biblioteci universitare; 

o Participarea membrilor secțiunii la conferințe în domeniu; 
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Acțiuni  pentru realizarea obiectivelor strategice 

o Specializarea formatorilor și instruirea bibliotecarilor  în Cultura informației. 

o Dezvoltarea unei platforme digitale cu tutoriale online de Cultura Informației pe toate 

palierele educației și formării. 

o Dezvoltarea de cursuri la distanță pentru cultura informației, utilizarea componentelor 

media în învățare.  

Activități 

o Organizarea de cursuri de Cultura Informației.  

o Dezvoltarea unei platforme digitale cu tutoriale online de Cultura Informației. 

o Organizarea conferinței anuale în cultura informației, workshopuri și seminarii. 

o Participarea la competițiile de atragere fonduri pentru instruirea bibliotecarilor în domeniul 

Culturii Informației. 

 

MANAGEMENTUL SECȚIUNII 

Pentru realizarea obiectivelor și a activităților de mai sus propun următoarea structură de 

conducere a secțiunii: 
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Figura 1: Structura de conducere a secțiunii 

 

După înscrierea membrilor secțiunii, alegerea președintelui și a secretarului se vor alege 8 

membri în structura de conducere dintre membrii secțiunii. Fiecare tip de bibliotecă va avea 

un reprezentant.  

 

19 august 2019 

 

Prof.univ.dr. Angela Repanovici 

Universitatea Transilvania din Brașov 
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