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• 6 septembrie 2021: Sesiunea din toamnă, cu tema „Metode şi tehnici de formare, învăţare şi 
promovare online în biblioteci și centre de documentare și informare” (seria a II-a), în cadrul 
celei dea XXXI-a ediţii a Conferinţei Naţionale ABR de la Timişoara (format online, platforma 
Zoom):

• 159 de participanţi;

• 4 lucrări susţinute.

• Subiecte dezbătute: managementul crizei info-documentare; adaptarea bibliotecii şcolare şi a 
centrelor dedocumentare şi informare la provocările noilor tehnologii; redefinirea rolului 
bibliotecarului şi al profesorului documentarist la desfăşurarea actului educaţional în contextul 
crizei pandemice; dezvoltarea competenţelor digitale şi a culturii informaţiei, de marketing şi 
comunicare; creativitate şi inovare în biblioteci şi centre de documentare şi informare; 
programe şi proiecte educaţionale; tehnici de promovare în mediul online; biblioteca văzută ca 
partener al comunităţii; voluntariat şi activităţi de advocacy; combaterea fake-news; creşterea 
vizibilităţii asociaţiilor profesionale; apariţii editoriale; parteneriate şi bune practici versus 
constrângeri, prejudecăţi şimentalităţi învechite etc.

Reuniuni profesionale ale Diviziunii Biblioteci Şcolare şi 
Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI (I)



• 21 iunie 2022: Sesiunea din primăvară-vară, cu tema Conferinţa Naţională „Biblioteca în 
mişcare” (format online, platforma Zoom):

• 125 de participanţi;

• 5 lucrări susţinute;

• 1 apariţie editorială semnalată – „Ghid practic pentru bibliotecari” (Autor: Mariana Trofin, CCD 
Bihor, Editura Aureo, 2022).

• Subiecte dezbătute: educaţie nonformală prin intermediul bibliotecilor, biblioteca în aer liber, 
lectura şi spectacolul, „caravana lecturii”, raftul cu cărţi, „ciclobus”, „copacul cu cărţi”, spaţii 
inovatoare, campanii de promovare a lecturii, parteneriate biblioteci-edituri etc.

Reuniuni profesionale ale Diviziunii Biblioteci Şcolare şi 
Secţiunii Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI (II)



• Întâlniri profesionale pe secţiuni: 

• Sesiunea din primăvară a Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor - „Dezvoltarea 
colecțiilor prin donații. Evaluarea publicațiilor”. Lector: Drd. Mihaela Petruţa Voicu.

• Cursuri de formare:

• „Planificarea mediatică (media planning) în comunicarea organizațională”. Lector: 
Dr. Maria Micle;

• Curs „KOHA – Implemenatrea sitemului integrat de bibliotecă”. Lector: Drd. Lenuţa 
Ursachi.

* ABR a asigurat suportul tehnic al organizării întâlnirilor profesionale (abonament – platforma 
Zoom) şi a beneficiat de experiența formatorilor care au susţinut cursuri online.

Participare la întâlniri profesionale ale altor secţiuni şi la 
cursuri de formare continuă (online)



8-10 septembrie 2021: Cea de-a XXXI-a ediţie a Conferinţei Naţionale ABR „iLIBRARY: 
INSPIRĂ, INOVEAZĂ, INFORMEAZĂ” (format online, platforma Zoom):

• Subiecte dezbătute: criza bibliotecilor în contextul crizei pandemice globale; rolul bibliotecilor 
în societate şi în lume; bibliotecile în schimbare; resurse electronice, servicii inovative şi 
instrumente moderne; know-how şi noile tehnologii de utilizare a informaţiei stiinţifice şi 
culturale; cursuri de formare, educaţie online prin parteneriate şi proiecte e-School; 
prezentarea ediţiei revizuite a „Tratatului de biblioteconomie”.

• Conferința satelit „25 de ani de informatizare în 100 de ani de existenţă”.

• Organizator: Filiala ABR Timişoara

• Parteneri: Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Biblioteca 
Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, 
Biblioteca Academiei Române, Filiala Timiș, Biblioteca – Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș”, Biblioteca – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai al României” din Timișoara, Biblioteca Județeană „Sorin Titel” Timiș, Casa Corpului 
Didactic Timiș și Inspectoratul Școlar Județean Timiş.

Participare la conferinţe naţionale



• Proiectul național „CDIdei în cărți”;

• Proiectul Code Kids;

• Proiectul „Sam şi Agenţii 271 reduc abandonul şcolar” (mai 2022). Organizatori:  Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny” Turț, Jud. Satu Mare; Parteneri: ISJ Satu Mare, CCD Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, 
Primăria Comunei Turţ, Centrul de Informare Turistică Turţ s.a.;

• Proiectul „Vânătoarea de lectură în biblioteci”. Parteneriat al Casei Corpului Didactic Bucureşti cu 
Biblioteca Metropolitană din Bucureşti;

• Parteneriat educațional internațional „Prietenie... pe o... sfoară... ”. Organizator: Biblioteca Judeţeană 
„George Bariţiu” Braşov - Centrul de Excelenţă pentru Copii şi Tineret;

• Proiect transnaţional „Educaţie online fără hotare” , cu tema „Prietenie peste pandemie”; Proiect 
Judeţean „Şi mi e imi pasă” (Botoşani);

• Programului transnațional „Educație online prin parteneriate;

• Simpozionul Regional „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală 
a elevului”. Organizatori: Casa Corpului Didactic Vaslui, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni.

• Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie 2022);

• Ziua Naţională a Lecturii (15 februarie 2022); 

• Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2 aprilie 2022);

• Ziua Bibliotecarului, Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor (23 aprilie 2022);

• Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare (octombrie 2021).

Proiecte în parteneriat (I)



• Editarea volumului „Starea structurilor şcolare infodocumentare din România în anul 
şcolar 2019-2020” (Alba Iulia, Editura Universul Şcolii, 2021), rezultat al Proiectului  de 
cercetare statistică „Nivelul informatizarii în structurile școlare infodocumentare din 
România și formarea profesională a personalului de specialitate din aceste structuri: 
bibliotecari, profesori documentariști, responsabili din structurile infodocumentare” –
(noiembrie 2020 – februarie 2021). Parteneri: ABR, CCD Alba, CNB - Subcomisia Statistică.

• FOCUS GRUP privind reflectarea (cercetării și formării continue în metodologia cercetării 
în științele informării și documentării LIS) (martie 2022) - ca urmare a unui proiect de 
cercetare comun derulat de Secţiunea IFLA LTR [Libray Theory and Reseach]. Coordonatori: 
Universitatea de Vest din Timișoara, Filiala ABR Timiș. Edited Volume: “Bridging Research and 
Library Practice: Global Perspectives on Education and Training”.

Proiecte în parteneriat (II)



• Dezbaterea publică  „Cum transformăm Bibliotecile în hub-uri culturale”, organizată în 
cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar „KineDok” şi Drepturile Omului „One 
World Romania” (ediţia a XV-a, 22-30 mai 2022), Bucureşti - Arcub (Sala Arcelor). 

Reprezentare în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) – Dr. 
Carmen Pesantez.

Reprezentare ABR la întâlniri profesionale externe



Teme dezbătute:

• Formarea profesională - cursuri online de formare continuă, cuprinse în oferta educaţională 
a Asociaţiei;

• Activitatea editorială a Asociatiei;

• Colaborarea națională și internațională;

• Promovare - site ABR (www.abr.org.ro), Facebook;

• Proiecte şi parteneriate;

• Probleme legislative: revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor 
școlare şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor universitare;
revizuirea unor metodologii de către grupurile de lucru constituite la nivelul Consiliului 
Director al ABR etc.

• Organizarea celei de-a XXXII-a ediţii a Conferinţei Naţionale ABR – „Biblioteca – spațiu al 
informării, cercetării și inovării” (Suceava, 31 august – 2 septembrie 2022).

Participare la întâlnirile conducerii executive ABR 
(online)

http://www.abr.org.ro/


• 1 septembrie 2022: Sesiunea din toamnă, cu tema „Realizări notabile şi provocări pentru 
structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar”, în cadrul celei dea XXXII-a ediţii a 
Conferinţei Naţionale ABR de la Suceava, cu tema „Biblioteca - spaţiu al informării, cercetării şi 
inovării” .

• Subiecte : resurse educaţionale deschise prin folosirea platformelor şi aplicaţiilor, promovare în 
mediul virtual, proiecte inovative, parteneriate/ voluntariat/ sponsorizări, website-uri şi bloguri, 
forumuri, formare profesională, platforme de elearning, activităţi editoriale şi de promovare a 
lecturii etc.

• 19 Iunie 2023: Sesiunea din primăvară-vară, cu tema „Structuri infodocumentare sustenabile în 
sistemul de învățământ din România”.

• Septembrie 2023: Sesiunea din toamnă, cu tema „ De la biblioteca tradițională la biblioteca 
digitală – (re)adaptare și inovare în structurile infodocumentare din învățământul 
preuniversitar”, în cadrul celei de-a XXXIII-a Conferinţe Naţionale ABR (a doua zi din program).

• Participare la cursuri de formare profesională continuă, cuprinse în oferta educaţională a ABR.

Propuneri activităţi/ întâlniri profesionale pentru perioada 
2022-2023 – Diviziunea Biblioteci Şcolare


