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Nr. înreg.71/19.09.2020 

 

În atenţia:  Doamnei Ministru MONICA CRISTINA ANISIE 

      MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168 - Bucureşti 

Tel. +40 21 4056200; +40 21 4056300  

E-mail: cabinet@edu.gov.ro;  Fax: +40 21 3124719  

Subiect: Memoriu  privind situaţia bibliotecilor şcolare din România 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

În numele Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), revenim asupra rugăminţii de a ne 

sprijini în clarificarea unor aspecte referitoare la funcţionarea bibliotecilor şcolare în contextul 

epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2. 

Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) consideră că într-o societate care doreşte să evolueze, 

iar învăţământul constituie prioritate naţională, conform declarațiilor Dumneavoastră, credem 

că bibliotecile școlare nu au cum să lipsească din procesul instructiv-educativ.  

 

Funcţionarea bibliotecilor şcolare din ţară şi  activitatea personalului de specialitate din aceste 

structuri infodocumentare devine tot mai dificilă, ca urmare a neaplicării  unitare a prevederilor din 

ORDINUL 5447/31.08.2020 (cap. IV, art. 87), precum și a sarcinilor nespecifice atribuite deja 

bibliotecarilor școlari (triajul elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, efectuarea 

marcajelor pe trasee interioare/exterioare, scrierea  condicii profesorilor, completarea catalogului 

electronic al școlii, supravegherea copiilor pe coridoare, în clase şi la izolator, care de cele mai 

multe ori este spaţiul bibliotecii şcolare, ş.a).  

 

În acest sens, supunem atenţiei dumneavoastră următoarele aspecte: 

- Conform articolului 62, alineatul 1 din Ordinul 5556 din 7 oct. 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare 

și informare, bibliotecarul şcolar are următoarele atribuţii: 

  a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale; 

b) asigură funcţionarea bibliotecii; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi 

funcţionare  a bibliotecii şcolare, planul de activitate, orarul acesteia şi regulile de prevenire 

şi stingere a incendiilor; 

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor 

biblioteconomice; 

 d) ţine evidenţa fondului de publicaţii; 
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 e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 

 f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 

 g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din 

programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

 h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de 

supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ; 

 i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, 

organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii 

elevilor; organizează şi derulează activităţi în bibliotecă; 

 j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ. 

 (2) Atribuţiile se stabilesc prin fişa postului aprobată de consiliul de administraţie al unităţii 

de învățământ.” 

 

- Concret, prin misiunea şi funcţiile sale specifice, biblioteca şcolară, şi implicit 

bibliotecarul şcolar, contribuie la susţinerea şi sprijinirea întregului proces de instruire, 

educaţie şi formare, asigurând: 

o   facilitarea accesului la informare şi documentare, formarea culturii generale şi a 

pregătirii profesionale de specialitate a elevilor; 

o   promovarea lecturii şi integrarea noilor tehnologii în procesul de predare, învăţare 

şi evaluare; 

o   însuşirea de către elevi a metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală, care să-i 

ajute în studiul individual eficient; 

o   educarea elevilor în vederea dezvoltării unui comportament integru, a unei 

atitudini morale şi civice, a respectului faţă de valorile naţionale şi universale şi a 

deschiderii către lumea contemporană; 

o   sprijinirea personalului didactic de predare în vederea îmbunătăţirii calităţii 

procesului de învăţământ, prin partajarea resurselor şi furnizarea de publicaţii de 

referinţă şi informare curentă, de pedagogie, psihologie, consiliere şi orientare 

şcolară, lucrări privitoare la conţinutul diferitelor discipline de învăţământ şi la 

metodica predării acestora; 

o   dezvoltarea educaţiei nonformale şi valorificarea diversităţii culturale prin 

iniţierea, organizarea ş derularea de activităţi extraşcolare, proiecte cultural -

educaţionale, asigurând vizibilitatea instituţiei de învățământ și furnizând exemple de 

bună practică. 

 

În urma recomandărilor Dumneavoastră, bibliotecile școlare nu mai au voie să-și desfășoare 

activitățile specifice, bibliotecarii școlari îndeplinind cele mai diverse sarcini, care nu au nicio 

legătură cu profesia lor, aşa cum au fost precizate mai sus (iau temperatura copiilor la sosire, fac 

triaj, îi supraveghează în clase şi pe holuri etc.), iar elevilor nu le este permis accesul în 

bibliotecă. Spațiile bibliotecilor, deși nu pot fi utilizate pentru scopul lor primordial, sunt utilizate 

ca săli de clasă în care învață elevii din diferite clase sau sunt folosite ca spațiu de izolare pentru 

elevii care prezintă simptome asociate cu noul coronavirus SARS – CoV- 2.  

 

Așa cum Ministerului Culturii a reglementat activitatea bibliotecilor publice (județene, municipale,  

orășenești și comunale), avem nevoie ca și bibliotecile şcolare să beneficieze de un act similar,  

cu precizări clare, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii. 
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 - În Ordinul 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în 

domeniul culturii, la Capitolul II, se reglementează activitatea în biblioteci. 

-  În Ordinul 5447/31.08/2020  (art. 87) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, sunt specificate activităţile din bibliotecile şcolare. Cu 

toate acestea, majoritatea bibliotecilor școlare au fost ÎNCHISE! 

În contextul epidemiologic actual, care a impulsionat dezvoltarea învăţământului românesc online, 

susţinem că este momentul sprijinirii procesului de informatizare a bibliotecilor şcolare care 

să poată oferi resursele şi mijloacele de comunicare necesare pentru desfăşurarea eficientă a actului 

educaţional, după modelul tuturor ţărilor civilizate. 

 

Vă adresăm rugămintea ca, după analizarea argumentelor menţionate mai sus, să întreprindeţi 

demersurile necesare, inclusiv prin concursul autorităţilor administraţiei locale şi a tuturor 

factorilor de decizie, pentru a se putea asigura continuitatea activităţii specifice bibliotecilor 

şcolare în anul şcolar 2020-2021, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea legislaţiei în 

vigoare,  dar și a profesiei din care fac parte peste 3400 de  bibliotecari școlari.  

 

 

 

 

 

 

dr. Adriana Szekely, 

Președinte 

Asociația Bibliotecarilor din România 
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