PROCES-VERBAL AL ÎNTÂLNIRII PROFESIONALE ONLINE
„BIBLIOTECILE ŞI PROVOCĂRILE CRIZEI”
DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE
SECȚIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI CDI
Încheiat astăzi, 29 iunie 2020, cu prilejul Întâlnirii profesionale online „Bibliotecile şi provocările crizei”
desfăşurată pe platforma Zoom, în intervalul orar 18.00 - 21.30. Evenimentul a reprezentat sesiunea din
primăvară-vară care a reunit Diviziunea Biblioteci Şcolare şi Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Biblioteca
Şcolară şi CDI” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).
Între subiectele avute în vedere s-au numărat: modul cum putem redefini şi (re)adapta biblioteca şcolară şi
centrul de documentare şi informare la noile cerinţe; cum ne putem reinventa profesia, şi implicit pe noi înşine,
valorificându-ne propriile abilităţi şi competenţe; evidenţierea bunelor practici, pe de o parte, şi combaterea proastelor
obiceiuri şi a derapajelor, pe de altă parte; provocările crizei şi proiecte de viitor; dezvoltarea competenţelor transversale,
digitizarea şi alfabetizarea digitală; tehnici de promovare a lecturii în mediul online; legislaţia în vigoare; rolul structurilor
infodocumentare în educația pe tot parcursul vieții etc.
Evenimentul, reprezentând activitate de formare profesională continuă, a reunit 84 de participanţi din cei
106 înscrişi – bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti şi reprezentanţi ai caselor corpului didactic din
întreaga ţară, manageri de bibliotecă, cadre didactice universitare de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti
– Catedra Ştiinţele Informării şi Documentării.
Invitaţi: Dr. Adriana SZEKELY, Preşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj); Prof.
univ. dr. Mircea REGNEALĂ (Universitatea din Bucureşti), Preşedinte de Onoare al ABR; Prof. univ. dr. Ionel ENACHE
(Universitatea din Bucureşti); Lector univ. dr. Gabriela Băran (Universitatea din Bucureşti);
Moderator: Dr. Carmen-Leocadia PESANTEZ-POZO, Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare şi
Vicepreşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București).

-

Programul evenimentului a cuprins:
Cuvânt de deschidere – Alocuţiuni din partea invitaţilor;
Prezentarea lucrărilor şi discuţii pe marginea acestora;
Concluzii şi încheierea întâlnirii online.

Prof. univ. dr. Mircea Regneală a salutat iniţiativa unor astfel de întâlniri în mediul online, extrem de utile pentru
comunicarea între specialiştii domeniului. Totodată, s-a subliniat importanţa şcolilor vocaţionale de biblioteconomie care
au rolul de a asigura o pregătire completă a specialiştilor în domeniu, nevoia de formare profesională continuă şi de
reconversie profesională.
Prof. univ. dr. Ionel Enache a vorbit despre „criza bibliotecilor”, acutizată în prezent de pandemie. A arătat că
este nevoie de o campanie eficientă de marketing pentru a convinge elevii să îmbrăţişeze profesii de specialitate din
domeniul ştiinţelor informării şi documentării şi de un plan de învăţământ bine structurat pe discipline, precum şi de
implicare şi colaborare cu ministerul de resort, în derularea cursurilor de formare.
Lector univ. dr. Gabriela Băran a arătat că este necesară depunerea unui efort concertat pentru susţinerea
profesiilor biblioteconomice astfel încât acestea să fie apreciate la reala lor valoare şi pentru promovarea continuă care
să crească vizibilitatea structurilor infodocumentare.

-

Au fost susţinute 8 lucrări din cele 9 înscrise în program:
Prof. Daniela ARGATU, Preşedinte - Secţiunea Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI (Casa Corpului
Didactic „George Tofan”, Suceava) - „Alfabetizarea digitală și competențele digitale în bibliotecile școlare”;
Laura RUDEANU, documentarist; Marilena HUIU, bibliotecar (Casa Corpului Didactic București) - „Bibliotecile și
provocările crizei”;
Horiana Arghira PETRESCU, Secretar General - Diviziunea Biblioteci Şcolare (Casa Corpului Didactic Ilfov) „Bibliotecile școlare: întrebări și răspunsuri în vremea pandemiei”;
Gabriela ANICESCU, profesor documentarist (CDI Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpaţi, Jud. Giurgiu) - „CDI și
provocările crizei”;
Gianina BARB, bibliotecar (Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia); Mirela BARB, bibliotecar (Colegiul
Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Jud. Alba) - „Activități specifice bibliotecii școlare în perioada pandemiei”;
Luminiţa Ludmila ZURAN, Secretar General, Secţiunea Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI (Liceul
Tehnologic „Marcel Guguianu”, Zorleni, Jud. Vaslui) - „Cunoaştere, comunicare şi creativitate - contribuţia
bibliotecii privind sustenabilitatea proiectului european TURN OFF";
Ileana TOMESCU, bibliotecar (Școala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ştei, Jud. Bihor) - „Poveşti şi personaje”,
proiect educaţional online din ciclul „Lecturile copilăriei”;
Alina Marcela SAVA, bibliotecar (Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini, Jud. Suceava) - „Biblioteca şcolară
în raport cu direcţiile învăţământului modern, în condiţiile provocate de noul Coronavirus”.

Rubrica Diverse a cuprins:
- Informarea asupra noii structuri a ABR (reprezentanţi din bibliotecile şcolare şi din centrele de documentare şi
informare - CDI);
- Colaborarea ABR cu federaţii şi asociaţii la nivel internaţional (IFLA - Federația Internațională a Asociațiilor de
Bibliotecari și Biblioteci, IASL - Asociația Internațională a Bibliotecarilor Școlari etc.);
- Proiecte ale ABR: Legea bibliotecilor; Campania de promovare a lecturii #bibliotecadeacasa, lansată de ABR în
perioada stării de urgenţă generată de COVID-19;
- Probleme cu care se confruntă bibliotecarii şcolari şi profesorii documentarişti: situaţia automatizării bibliotecii
şcolare; lipsa fondurilor pentru achiziţia de carte; gestionarea manualelor şi manipularea acestora în condiţii de
siguranţă, cu respectarea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea răspândirii infectaării cu virusul SARS-COV2; lipsa spaţiului pentru bibliotecă (depozit/sală de lectură); lipsa personalului de specialitate; supraîncărcarea
bibliotecarului cu sarcini suplimentare fără respectarea legislaţiei (fişă-cadru de post s.a.) etc.
La finalul întâlnirii, Prof. univ. dr. Mircea Regneală şi Prof. univ. dr. Ionel Enache au ţinut să aprecieze calitatea
şi complexitatea lucrărilor, subiectele de actualitate, creativitatea şi spiritul critic și proactiv şi au felicitat organizatorii
pentru mobilizare, ţinuta înaltă a evenimentului şi emulaţia creată.
Preşedintele ABR, Dr. Adriana Szekely, a subliniat importanţa unor astfel de întâlniri periodice, a schimbului de
idei, nevoia de colaborare şi de parteneriate, de empatie şi susţinere asociativă, de o (re)prioritizare a acţiunilor şi o
adaptare a acestora la context, de activităţi şi strategii care să evidenţieze rolul profesiei în susţinerea actului
educaţional, a culturii, a cercetării şi inovaţiei şi să optimizeze imaginea instituţiilor infodocumentare în societate, cu
precădere în situaţii de criză.
Dr. Carmen Pesantez, preşedintele Diviziunii Biblioteci Şcolare, a mulţumit participanţilor pentru interesul
manifestat faţă de tematica întrunirii, de evoluţia profesiei şi de formarea profesională continuă, iar colaboratorilor pentru
profesionalism şi implicarea în organizarea şi buna desfăşurare a evenimentului şi, nu în ultimul rând, conducerii ABR
pentru sprijinul şi oportunitatea oferite colegilor de breaslă de a se întâlni în mediul online. De asemenea, a fost lansată
invitaţia pentru o întâlnire viitoare, în octombrie a.c., care să marcheze „Luna Bibliotecilor Şcolare”.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Întocmit:
Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare
Prof. Daniela Argatu – Preşedinte al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”

