
   

 

 

 

  ___________________________________________________________________________ 
              

 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6                                                                                                                       Str. General Berthelot nr. 28-30,   

Cod   440010 Satu Mare                                                                                                                                   Sector 1, 010168,  Bucureşti  

Tel. +40 (0)261712175                                                                                                                                             Tel:    +40 (0)21 405 57 06     

Fax: +40 (0)261713441                                                                                                                                            Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.satmar.ro                                                                                                                                                                           www.edu.ro  

CASA CORPULUI DIDACTIC „DARIU POP” 
SATU MARE 

INFORMARE 

Conferința online 

„Bibliotecile școlare, coordonare metodică: aspecte, soluții, provocări” 

 

 La data de 14 august 2020, Casa Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și cu Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) a organizat 

Conferința online cu tematica „Bibliotecile școlare, coordonare metodică: aspecte, soluții, 

provocări” (pe platforma Zoom la care ABR a plătit abonamentul). Propunerea pentru întâlnirea cu 

bibliotecarii caselor corpului didactic, a fost înaintată la întâlnirea profesională online a Diviziunii “Biblioteci 

Şcolare şi Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”, din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România, care a fost organizată pe data de 29 iunie 2020. Beneficiind de susţinerea doamnei director a Casei 

Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare - prof. Monica Liliana Chiş, de sprijinul doamnei inspector şcolar 

general prof. Anişoara Boitor de la Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi de suportul doamnei preşedinte 

a ABR, dr. Adriana Syekely, care ne-a pus la dispoziţie platforma Zoom şi un set de probleme identificate şi 

semnalate de membrii profesiei noastre, s-a considerat că este o oportunitate pentru bibliotecarii caselor corpului 

didactic să întreprindem acest demers, care să constituie un start pentru colaborări viitoare şi pentru stimularea 

activităţii de coordonare  a bibliotecilor şcolare, în folosul şi pentru binele comunităţii. 

 Obiectivele exprimate în acordul de parteneriat au vizat: 

1. dezvoltarea abilităţilor bibliotecarilor caselor corpului didactic pentru utilizarea instrumentelor 

virtuale și integrarea acestora în activitățile de coordonare metodică; 

2. dezvoltarea legăturilor profesionale între bibliotecarii și și coordonatorii activității în domeniu, 

din țară;  

3. promovarea bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare;  

4. promovarea intereselor profesionale și științifice ale personalului din bibliotecile școlare și 

centrele de documentare și informare;  

5. analiza și soluționarea problemelor de ordin organizatoric și tehnic, privind bibliotecile școlare/ 

CDI și personalul acestora;  

 

 Întrunirea a fost iniţiată de doamna bibliotecar prof. Dumitru Camelia, coordonator al activităţii 

metodologice pentru personalul din bibliotecile şcolare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
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judeţul Satu Mare, care împreună cu doamna dr. Adriana Szekely – preşedinta Asociația Bibliotecarilor 

din România (ABR) au moderat această întâlnire.  

Au participat, alături de doamna inspector şcolar general prof. Anişoara Boitor, doamna 

inspector de specialitate limba şi literatura română prof. dr. Natalia Manuela Boloş de la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Satu Mare, doamna director a Casei Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, prof. 

Monica-Liliana Chiş, peste 50 de invitaţi din întreaga ţară: 9 directori ai caselor corpului didactic din 

alte judeţe, bibliotecari din casele corpului didactic (responsabili cu îndrumarea metodologică a 

bibliotecarilor școlari din județ, conform OMECTS 5554/ 2011 și OMECTS 5556/2011). 

Evenimentul a reprezentat prilejul de a împărtăși experiențe, idei, soluții adaptate provocărilor 

educaționale actuale, în ceea ce privește coordonarea metodică a bibliotecilor școlare și a centrelor de 

documentare și informare, urmărind următoarele repere: evidenţierea şi  schimbul de bune practici; 

întocmirea statisticilor INS; informatizarea bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare şi 

informare; activitatea bibliotecilor școlare și a centrelor de informare și documentare, în contextul 

pandemiei de COVID -19; încadrarea personalului de specialitate, problema manipulării manualelor. 

Întâlnirea a debutat cu mesajul de salut din partea organizatorilor și a invitaților:  

Doamna inspector şcolar general prof. Anişoara Boitor a subliniat că biblioteca este o 

componentă importantă a vieţii educative, sociale și culturale, afirmând că şcoala este, în continuare, 

unul dintre pilonii fundamentali pe care se clădeşte o viaţă de calitate, iar cartea şi cuvântul transmis 

prin filele încărcate de pilde ale cărţilor, sunt temelia pe care cu toţii ne clădim viaţa, în folosul nostru 

şi al celor din jur, cu credinţa transmisă din generaţie, în generaţie că dacă „Ai carte, ai parte!”. De 

asemenea, a precizat că bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare sunt spații școlare, 

în care se pot aborda, în manieră transdisciplinară, abilităţile elevilor, cunoştinţele dobândite la clasă, 

pentru a le integra în traseul personal, transformându-le în competenţe. La finalul cuvântului de salut a 

subliniat că este disponibilă şi va asigura sprijin permanent, la nivel județean, în căutarea și promovarea 

unor soluții utile tuturor, dar mai ales beneficiarilor educației.  

 Doamna director a Casei Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, prof. Monica-Liliana Chiş 

şi-a deschis cuvântul pornind de la premisa că cele două structuri, biblitecile şcolare şi centrele de 

documentare susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, 

şi subliniind rolul important al acestora  în susţinerea actului educaţional, mai ales în contextul actual, 

impus de pandemie, când atât cadrele didactice, cât şi elevii au fost forţaţi să identifice soluţii pentru 
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susţinerea procesului instructiv-educativ, exersând competenţele de identificare, selectare şi prelucrare 

a informaţiei disponibilă online. De aceea, doamna director consideră că personalul de specialitate din 

biblioteci şi centre de documentare si informare are o menire importantă şi o muncă dificilă, în acest 

nou climat, când este deosebit de important ca serviciile de bibliotecă de toate tipurile să-şi continue 

activitatea, dar în acelaşi timp să se asigure dezvoltarea bibliotecilor virtuale sau digitale fără să fie 

afectate serviciile tradiţionale care vor fi în continuare solicitate. Nu computerul va fi acela care va 

manageria informaţia, ci tot bibliotecarul, numai că nu se mai produce întâlnirea faţă în faţă între 

utilizator şi specialist, iar accesul la informaţie escaladează spaţiul. Bibliotecarii,  implicaţi într-o lume 

a dezvoltărilor rapide, au rolul de a uşura căutările utilizatorilor într-un viitor al informaţiei în formă 

digitală, dar care va cuprinde şi o proliferare a documentelor, care trebuie manageriate, în folosul 

beneficiarilor.  

 Doamna inspector de specialitate limba şi literatura română prof. dr. Natalia Manuela Boloş de 

la Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, a subliniat că prin cooperarea dintre profesorul de 

disciplină-bibliotecar-profesor documentarist, beneficiarii educaţiei pot dobândi competenţe 

infodocumentare, îşi pot dezvolta creativitatea şi gustul pentru lectură. Biblioteca şi centrul de 

documentare sunt compartimente care trebuie să sprijine activitatea instructiv-educativă şi să contribuie 

la dezvoltarea personală a elevilor. 

 De asemenea, au luat cuvântul domnul director al CCD Ilfov, prof. dr. Petrescu Florin şi 

doamna director a CCD Dâmboviţa, prof. Diaconu Diana-Elena, care au subliniat rolul bibliotecilor în în 

procesul de formare, exprimându-şi totodată sprijinul pentru promovarea acestora.  

 Conferinţa s-a derulat sub forma unor sesiuni conceptuale rezultate din experiența participanților. 

Probleme abordate: 

1. Întocmirea statisticilor de bibliotecă și raportarea acestora la INS. 

2. Informatizarea bibliotecilor școlare. 

3. Activitatea de îndrumare, consiliere și asistență exercitată de personalul caselor corpului didactic 

privind activitatea în bibliotecilor școlare și în centrele de documentare și informare: elaborarea și 

utilizarea instrumentelor specifice și integrarea acestora în activitățile de coordonare metodică (inclusiv 

privind activitatea specifică, în contextul pandemiei COVID 19):   atuuri și oportunități identificate de 

participanți. 

4. Oportunități de formare continuă. 

5. Manipularea manualelor școlare. 

6. Analiza și soluționarea problemelor de ordin organizatoric și tehnic privind bibliotecile școlare/ CDI 

și personalul acestora. 

- Spor condiţii vătămătoare 
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- Atargerea de noi membrii ABR – singura organizaţie care ne reprezintă interesele profesionale 

în procesul legislativ şi în relaţia cu MEC 
 

1. Întocmirea statisticilor de bibliotecă și raportarea acestora la INS. A fost abordată 

această problemă, având în vedere că este necesar ca statisticile transmise din sistemul 

de învăţământ la INS să fie revizuite, datele introduse să fie concret controlate şi corect 

alcătuite, pentru a se putea încadra în sistemul internaţional de raportare. Pe parcursul 

discuţiilor s-a precizat că centrele de documentare şi informare nu se regăsesc în 

formularele de raportare statistică. S-a concluzionat faptul că ar fi util ca datele să se 

colecteze centralizat, pe judeţe prin casele corpului didactic, cu sprijinul inspectoratelor 

şcolare judeţene. Întcmirea statisticilor oficiale corecte, la nivel naţional, ar oferi 

suportul necesar aplicării de către ABR/ ISJ/ CCD pentru obţinerea de granturi de 

finanţare sau pentru înscrierea în instrumentele internaţionale de informare, cu privire la 

bibliotecile româneşti. 

2. În ceea ce priveşte informatizarea bibliotecilor școlare şi a CDI, s-a constatat că acest 

demers implică costuri pe care unităţile şcolare nu le pot susţine independent. S-a propus 

ca ABR să iniţieze colaborări cu firme care realizează softuri de evidenţă a colecţiilor de 

bibliotecă pentru identificarea unor costuri reduse sau iniţierea de scriere de proiecte 

pentru finanţarea informatizării bibliotecilor printr-un program la nivel naţional, cu 

aportul ministerului de resort. 

3. În ceea ce priveşte activitatea de îndrumare, consiliere și asistență exercitată de 

personalul caselor corpului didactic privind activitatea în bibliotecilor școlare și în 

centrele de documentare și informare: elaborarea și utilizarea instrumentelor specifice și 

integrarea acestora în activitățile de coordonare metodică (inclusiv privind activitatea 

specifică, în contextul pandemiei COVID 19), participanţii au identificat atuuri și 

oportunități oferite de platformele educaţionale, bloguri, pagini pe platforme de 

socializare prin intermediul cărora personalul caselor corpului didactic au reuşit să 

continue activitatea de îndrumare şi care au adus beneficii şcolilor. De asemenea, aceste 

instrumente utilizate în perioada suspendării cursurilor pot sprijini demersurile de 

advocacy întreprinse de biblioteci. 
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4. O altă problemă abordată a fost aceea a manipulării manualelor școlare şi a 

împrumutului de documente din fondul documentar al bibliotecilor şi al centrelor de 

documentare şi informare, după reluarea activităţii la unităţile şcolare, în contextul 

instituirii de măsuri sanitare și de protecție, în perioada pandemiei COVID-19. S-a 

concluzionat că pot fi aplicate măsurile precizate în Ordinul comun al ministrului 

culturii și al ministrului sănătății Nr. 2879/967 din 29 mai 2020 privind măsurile pentru 

prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 

desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, cu privire 

la biblioteci. 

5. În ceea ce priveşte formarea continuă a personalului de specialitate din bibliotecile 

şcolare şi centrele de documentare şi informare, această activitate se derulează prin 

casele corpului didactic pe baza unei analize de nevoi. Este evident că în perioada 

pandemiei au fost identificate nevoi de formare cu privire la activitatea online, şi deja 

unele case ale corpului didactic au derulat în perioada vacanţei ateliere de formare, 

programe de formare avizate MEC, conferinţe, webinare, printre acestea numărându-se 

şi Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, dar şi Casa Corpului Didactic 

„Grigore Tăbăcaru” Bacău şi altele. Oportunități de formare continuă pentru bibliotecari 

a oferit în perioada verii şi Asociaţia Bibliotecarilor din România, pentru membrii săi, 

propunând pentru perioada mai – noiembrie 26 de cursuri, ateliere, întâlniri 

profesionale, organizate pe Platforma Zoom la care a contractat abonament. Asociaţia 

sprijină membrii săi să organizeze întâlniri online pe această platformă. Totodată, s-a 

propus ca ABR să se asocieze cu casele corpului didactic pentru propunerea de 

programe de formare în judeţe, venind cu expertiza profesională şi cu formatori instruiţi 

la nivel naţional, din instituţiile de învăţământ superior şi la nivel internaţional prin 

participarea la conferinţe şi lucrări ale organismelor de profil. 

 

       Bibliotecar-documentarist,  

                     Prof. Dumitru Camelia 
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