Către
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
În atenția domnului președinte Dragoș Adrian Neagu

Către
Asociația Bibliotecarilor din România (ABR),
În atenția doamnei președinte Adriana Szekely

La finele anului 2021, la solicitarea celor două asociaţii profesionale ANBPR şi ABR, s-a
constituit un grup de lucru care are ca scop actualizarea ocupaţiilor din bibliotecile româneşti din
Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Grupul a fost alcătuit din reprezentanţi ai bibliotecilor
publice, universitare, şcolare, precum şi din cadre didactice universitare din cadrul specializărilor care
au la bază Ştiinţa informării şi documentării şi, initial, a întrunit aproape 30 de membri. Modalitatea
principală de comunicare a fost poşta electronică.
Scopul grupului: elaborarea unui document care să conţină re-evaluarea ocupaţiilor din biblioteci
existente în COR pe baza propunerilor, opiniilor transmise de către membrii grupului.
Obiectivul grupului: actualizarea COR astfel încât să reflecte realitatea din bibliotecile româneşti
indiferent de tipul acestora.
Plan de lucru:
1.

Elaborarea unui material informativ care are rolul de a prezenta membrii grupului şi de a
stabili câteva detalii organizatorice – prin e-mail

2.

Familiarizarea fiecărui membru al grupului cu referinţele legate de subiectul abordat– prin
e-mail

3.

Prezentarea unei opinii succinte a fiecarui membru care să conţină propunerile personale
în ceea ce priveşte ocupaţiile din COR– prin e-mail

4.

Discutarea şi supunerea la vot a fiecărei propuneri – sesiune Zoom

5.

Elaborarea propunerii centralizate şi transmiterea ei către asociaţiile profesionale
ANBPR, ABR– prin e-mail
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Au fost parcurse toate aceste etape, s-au analizat referinţele electronice identificate în legătură
cu subiectul, s-au emis propuneri, iar acestea au fost dezbătute într-o sesiune online, vineri, 18 martie
2022, utilizând aplicaţia Zoom. La această discuţie au fost prezenţi nouă dintre membrii grupului,
aceleaşi persoane care s-au implicat şi în etapa de formulare a propunerilor.
Specialiștii care au trimis propuneri în scris și/sau le-au susținut verbal sunt următorii:
-

Hermina Anghelescu - Wayne State University, USA (ANBPR)
Elena Mariana Angheluță - Biblioteca Județeană "Christian Tell" Gorj (ANBPR)
Corina Apostoleanu - Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța (ABR)
Daniela Argatu - Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava (ABR)
Olimpia Bratu - Biblioteca Județeană "Christian Tell" Gorj (ANBPR)
Corina Ciuraru - Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila (ANBPR)
Robert Coravu - Universitatea din Bucuresti
Maria Micle - Universitatea de Vest din Timișoara
Ivona Olariu - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi (ABR)
În urma discuţiilor s-a concretizat o variantă finală care reprezintă opinia comună a celor

prezenţi la întâlnire şi care poate fi sintetizată astfel:

Grupă/
subgrupă
COR

2622

Varianta actuală

Varianta propusă

Bibliotecari si specialisti in
alte servicii de informare
Bibliotecarii si specialistii in
alte servicii de informare se
ocupa
cu
colectarea,
selectarea,
dezvoltarea,
organizarea si intretinerea
colectiilor bibliotecilor si a
altor depozite de informatii,
organizeaza si controleaza
alte servicii ale bibliotecilor
si furnizeaza informatii
utilizatorilor.
Nivel de instruire: 4 (studii
superioare)

Bibliotecari si specialisti in
alte servicii de informare
Bibliotecarii si specialistii in
alte servicii de informare se
ocupa
identificarea,
colectarea,
selectarea,
dezvoltarea, organizarea si
intretinerea
colectiilor
bibliotecilor si a altor
depozite
de
informatii,
organizeaza si controleaza
alte servicii ale bibliotecilor
si furnizeaza informatii
utilizatorilor.
Nivel de instruire: 4 (studii
superioare)
Bibliograf

262201

262202

Bibliotecar
superioare)

262203
262204

Documentarist
Referent difuzare carte

(studii
Bibliotecar

Documentarist
Referent difuzare carte
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Observaţii

Ocupația Bibliotecar
se
referă
doar
angajații care au
studii finalizate cu
diplomă de licență.

262205
262206
262207

Lector carte
Bibliotecar arhivist
Referent de specialitate
asezamant cultural

262208

4411

441101

Functionari biblioteca
Functionarii din biblioteca
elibereaza si primesc
materiale de biblioteca,
sorteaza si aranjeaza cartile
pe rafturi, inregistrarile
sonore si vizuale,
publicatiile periodice,
jurnalele, revistele si ziarele
si furnizeaza informatii
generale despre biblioteca
pentru utilizatori.
Nivel de instruire: 3 (studii
liceale și postliceale)
Bibliotecar (studii medii)

441102
Discotecar
Filmotecar
Fonotecar
Fototecar
Videotecar

Lector carte
Bibliotecar arhivist
Referent de specialitate
asezamant cultural
Propunere
de
introducere,
din
Cercetător
în
științele discuţia a reieşit că
informării și documentării
este nevoie ca această
ocupaţie
să
fie
regăsită şi în COR
Denumirea de
Functionari biblioteca
Functionarii din biblioteca
“funcţionari” nu este
elibereaza si primesc
potrivită, dar
materiale de biblioteca,
deocamdată nu am
sorteaza si aranjeaza cartile găsit variante
pe rafturi, inregistrarile
suficient de bune.
sonore si vizuale,
Poate prin consultare
publicatiile periodice,
publică se va găsi o
jurnalele, revistele si ziarele variant
si furnizeaza informatii
corespunzatoare.
generale despre biblioteca
pentru utilizatori.
Nivel de instruire: 3 (studii
liceale și postliceale)
Bibliotecar asistent
S-a introdus această
modificare pentru a
diferenţia pregătirea
bazată pe studii
superioare faţă de cea
cu studii medii aşa
cum se practică în
multe alte domenii de
activitate. Diferenţa
între cele două
ocupaţii este
reflectată şi prin
specificul muncii, nu
numai prin studii.
Manuitor carte
-

Aceste concluzii reprezintă, aşa cum am afirmat mai sus, opinia unui grup de specialişti din
bibliotecile publice, şcolare, universitare, dar şi a unor cadre didactice din învăţământul superior de
specialitate şi vor fi înaintate conducerii celor două asociaţii profesionale, astfel încât acestea să poată
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face demersurile necesare astfel încât grupele din COR alocate ocupaţiilor din bibliotecile româneşti
să fie actualizate conform realităţilor şi necesităţilor celor care lucrează în aceste instituţii.
De asemenea, grupul propune conducerii celor două asociaţii, înainte de trimite aceste
propuneri către structurile abilitate să decidă asupra COR, să publice aceste concluzii pe
paginile web spre consultare şi feedback din partea membrilor ANBPR şi ABR. Observaţiile pe
care le aşteptăm pot contribui la luarea unei decizii mai bine cântărite, deci şi mai eficiente.

Corina Ciuraru
25.03.2022
Comisia de formare profesională ANBPR
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