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Documente de reglamentare
1. Internaţionale:
• Manifestul UNESCO pentru bibliotecile şcolare
• Biblioteca şcolară: linii directorii şi standarde de dezvoltare IFLA/ UNESCO.
• Ghidul IFLA pentru Bibliotecile Școlare 2015

2. Naţionale:
• Legea cu privire la biblioteci 2017
• Codul Educaţiei 2014
2. Departamentale:
• Regulament- cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor din instituţiile
de învăţămînt preuniversitar 2003
• Priorităţile bibliotecilor şcolare în conformitate cu noul cadru legal, strategic şi
de reglementare.

Ghidul IFLA pentru
biblioteci școlare

Istoricul ghidului
Elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA)

Comisia Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare
Editat de: Barbara Schultz-Jones și Dianne Oberg, cu contribuții
din partea Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a
Bibliotecilor Școlare
• Ediția a I-a 2002: Ediția a II-a, revizuită Iunie 2015
• Aprobată de Comisia Profesională IFLA
Traducere în limba română 2017
• de: Laura Mihaela Pascariu, membră în Consiliul Director al
Asociației Bibliotecarilor din România, sub egida Asociației
Bibliotecarilor din România

Manifestul Bibliotecilor Școlare IFLA/UNESCO:
principiile şi valorile bibliotecilor şcolare
• Principii, scop :

Bibliotecile școlare din toată lumea, împărtășesc un scop comun:
sporirea ”predării și învățării pentru toți”.
• Personalul din bibliotecile școlare susțin valorile:
• Declarației ONU cu privire la Drepturile copilului (1959),
• Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (CRC, 1989),
• Declarația ONU privind dreptul popoarelor indigene ancestrale (2007)
• Valorile fundamentale ale IFLA:
• Sprijinirea principiilor libertății de acces la informație, idei și lucrări

creatoare și libertatea de exprimare cuprinse în Articolul 19 din:
• Declarația universală a Drepturilor Omului

•
•

•

•

•

•

• Manifestul Bibliotecilor Școlare IFLA/UNESCO menționează că:
”Guvernele, prin ministerele responsabile de educație, sunt îndemnate să
dezvolte strategii, politici și planuri care să implementeze acest Manifest”.
Prezentul ghid a fost elaborat pentru a informa la nivel național, local din
toată lumea, pentru a susține și ghida comunitatea bibliotecii. A fost
conceput, cu scopul de a ajuta managerii din școli să implementeze
principiile exprimate în Manifest.
Toate ghidurile reprezintă un compromis între ceea ce ne dorim să obținem
și ceea ce ne putem aștepta, în mod obiectiv, să obținem.
Este important ca standardele și ghidurile pe care bibliotecarii școlari le-ar
putea folosi în activitatea lor și în susținerea viitoarelor îmbunătățiri în
serviciile și programele bibliotecii să fie aplicabile în context local.
Ceea ce este mai important este modul în care membrii comunității școlare se
raportează la bibliotecile școlare: lucrând pentru îndeplinirea scopurilor
morale - ,,producerea unei schimbări în viața tinerilor,, și a scopului
educațional - ,, Îmbunătățirea predării - învățării pentru toți,,.
Infrastructură, colecții, personalul și tehnologile reprezintă doar mijloace
pentru atingerea acestui scop.

Ca principiu, bibliotecile școlare se adaptează în timp dispozițiilor
legale și politice, pentru a furniza un mediu de învățare care să
poziționeze și să mențină biblioteca școlară, în calitate de centru de
cercetare, descoperire, creativitate, angajament critic și pedagogii
inovative.
• Cercetările din ultimii patruzeci de ani au arătat că bibliotecile
școlare, care dețin personal și resurse corespunzătoare, pot avea un
impact semnificativ în realizările elevilor.
• biblioteca școlară este reprezentată de prezența unui bibliotecar școlar
profesionist și calificat, care să colaboreze cu cadre didactice, pentru a
crea cea mai bună bibliotecă, construită pe colecții și plină de sens,
experiență de învățare pentru elevi.
• În secolului XXI - viețile oamenilor de pretutindeni sunt afectate de
tendințe, cum ar fi globalizarea; instabilitatea schimbări la nivel
economic și social; evoluție a tehnologiilor digitale, mobile și
sustenabilitate sau ”ecologizare” a mediului înconjurător.
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RM. L E G E Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17. 07.2 014
Monitorul Oficial nr.319-324/634 din 24.10.2014
TITLUL VIII UNITĂŢI CONEXE ŞI SERVICII ADIACENTE ÎN
SISTEMUL EDUCAŢIONAL
Articolul 128. Bibliotecile din învăţămînt
• (1) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt sînt parte integrantă a sistemului de învăţămînt şi

•

•

•

•
•

participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare şi perfecţionare. Bibliotecile
contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şi cercetare ce se desfăşoară
în instituţia de învăţămînt.
(2) Biblioteca din instituţia de învăţămînt are ca obiectiv principal asigurarea posibilităţilor de
informare, documentare, lectură, recreere şi studiu elevilor, studenţilor, cadrelor didactice,
cercetătorilor, personalului nedidactic şi auxiliar, prin oferirea accesului nelimitat la fondul de
carte.
(3) Bibliotecarii din învăţămînt beneficiază de facilităţi şi pot aspira la categorii de calificare în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru categoriile de calificare se acordă un spor la salariu
stabilit prin acte normative aprobate de Guvern.
(4) Bibliotecile din învăţămînt funcţionează în baza unui regulament-cadru, aprobat de
Ministerul Educaţiei, şi a altor acte normative în domeniu.
(5) Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt pot crea consorţii pentru achiziţia partajată şi
utilizarea în comun a surselor documentare (baze de date, reviste electronice).
(6) La nivel naţional pot fi organizate biblioteci şcolare virtuale cu funcţii de e-learning, cu
fonduri de curricula şcolare, proiecte didactice, ghiduri metodologice, manuale electronice,
exemple de teste docimologice etc.

Cadrul pentru bibliotecile școlare
• Bibliotecile școlare își desfășoară activitatea, în subordinea unor autorități

locale, regionale și naționale, pentru a furniza egalitate de șanse, pentru
învățare și pentru dezvoltarea abilităților necesare unei participări în
societatea cunoașterii. Pentru a menține și răspunde unui mediu educațional
și cultural în continuă evoluție, bibliotecile școlare trebuie susținute prin
legislație și finanțare.
• Bibliotecile școlare își desfășoară activitatea și într-un cadru etic, ce are în
vedere drepturile și responsabilitățile elevilor și ale celorlalți membri ai
comunității educaționale. Toți cei care lucrează în biblioteci școlare, inclusiv
voluntarii, au responsabilitatea de a respecta înalte standarde etice, în
interacțiunea cu ceilalți colegi și cu toți membrii comunității școlare.
• Se străduiesc să pună drepturile utilizatorilor înaintea confortului și
propriilor avantaje și să evite să fie părtinitori, prin atitudinile și credințele
personale, în frunizarea serviciilor de bibliotecă.
• Lucrează cu copiii, tinerii și adulții, în mod frecvent, indiferent de abilitățile
și trecutul loc, păstrându-și dreptul la intimitate și dreptul la cunoaștere.
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Colecțiile bibliotecilor școlare
• Bibliotecarii școlari lucrează cu direcțiunea și profesorii, pentru a

dezvolta politici, care să conducă la crearea și menținerea colecțiilor
de materiale educaționale ale bibliotecii.
• Politica de management a colecțiilor trebuie să se bazeze pe
curriculum și interesele particulare ale comunității școlare.
• dezvoltarea colecțiilor este un demers de colaborare cu profesorii,
ca experți în anumite domenii, ce dețin cunoștințe valoroase despre
nevoile elevilor lor, au un rol important în crearea colecțiilor
bibliotecii.
• Este, de asemenea, vitală siguranța că bibliotecile școlare
achiziționează resurse create, atât pe plan local, cât și internațional și
care reflectă identitățile naționale, etnice, culturale, lingvistice,
indigene și altele unice ale membrilor comunității școlare.

Programele educative ale bibliotecilor școlare
• Bibliotecarii școlari ar trebui să se axeze pe activitățile pedagogice de bază:

1. Alfabetizare și promovarea lecturii
2. Media și cultura informației (ex. cultura informației, abilități informaționale,
competențe informaționale, fluență informațională, cultura mass-media,
abilitatea de a citi, scrie și interacționa pe mai multe platforme, cu mai multe
instrumente și în mai multe medii);
• 3. Învățarea bazată pe cercetare (ex. învățarea problematizată, gândirea
critică);
4. Integrarea tehnologiilor;
5. Dezvoltarea profesională pentru profesori;
6. Prețuirea literaturii și culturii.
• Bibliotecarii școlari recunosc importanța existenței unui cadru sistematic
pentru predarea și crearea abilităților media și informaționale, și contribuie
la sporirea abilităților elevilor prin colaborarea cu profesorii.

Evaluarea bibliotecii școlare
• Evaluarea reprezintă un aspect critic al unui ciclu neîntrerupt,
•
•

•

•

continuu de imbunătățire.
Evaluarea ajută la alinierea programelor și a serviciilor de
bibliotecă cu obiectivele școlii.
Evaluarea demonstrează elevilor, profesorilor, personalului
bibliotecii și comunității educaționale beneficiile ce derivă din
programele și serviciile oferite de biblioteca școlară.
Evaluarea oferă dovezile necesare pentru îmbunătățirea
programelor și serviciilor și ajută atât personalul de bibliotecă,
cât și utilizatorii să înțeleagă și să aprecieze respectivele
programe și servicii.
O evaluare reușită conduce la înnoirea programelor și
serviciilor, cât și la dezvoltarea de noi programe și servicii.

RECOMANDĂRI
• 1. Misiunea și scopul bibiotecii școlare ar trebui să fie formulate clar, în

concordanță cu principiile Manifestului IFLA/UNESCO pentru Biblioteci Școlare
și cu valorile exprimate în Declarația Organizației Națiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului și în Declarația Organizației Națiunilor Unite privind
Drepturile Popoarelor Indigene și în Valorile fundamentale ale IFLA.
• 2. Misiunea și scopul bibiotecii școlare ar trebui să fie definite, în concordanță
cu așteptările autorităților educaționale naționale, regionale și locale, și cu
rezultatele curriculumului școlar.
• 3. Ar trebui realizat un plan pentru dezvoltarea celor trei caracteristici
principale ale unei biblioteci școlare de succes: existența unui bibliotecar școlar
calificat; o colecție care să vină în sprijinul programelor școlare; și un plan
detaliat pentru creșterea și dezvoltarea bibliotecii școlare.
• 4. Monitorizarea și evaluarea serviciilor și a programelor bibliotecii școlare, la
nivel sau niveluri guvernamentale potrivit/e, ar trebui realizate în mod regulat,
pentru a se asigura că biblioteca școlară corespunde nevoilor comunității școlare
aflate în schimbare permanentă.

• 5. Legislația cu privire la bibliotecile școlare ar trebui aplicată, la nivelul

sau nivelurile guvernamentale potrivit/e, pentru a se asigura o definire
clară a responsabilităților legale pentru instituție, susținere și dezvoltare
continuă a bibliotecilor școlare accesibile tuturor elevilor.
• 6. Legislația cu privire la bibliotecile școlare ar trebui aplicată, la nivelul
sau nivelurile guvernamentale potrivit/e, pentru a se asigura că
responsabilitățile etice ale tuturor membrilor comunității școlare sunt
clar definite, inclusiv drepturile precum echitate în acces, libertate în
informare și confidențialitate, drepturi de autor și proprietate
intelectuală, și drepturile copiilor la cunoaștere
• 7. Serviciile și programele bibliotecii școlare ar trebui să se afle sub
îndrumarea unui bibliotecar școlar profesionist, care deține o educație
formală în biblioteconomie școlară și predare la clasă/pedagogie.
• 8. Rolurile unui bibliotecar școlar ar trebui definite clar, astfel încât să
includă îndrumarea managementului bibliotecii, leadership general și
colaborare, implicare în comunitate și promovarea serviciilor de
bibliotecă.

• 9 .Întreg personalul bibliotecii școlare– profesional, personal de sprijin și

voluntari – ar trebui să își înțeleagă clar rolurile și responsabilitățile pentru a
lucra în acord cu politicile bibliotecii, inclusiv cele legate de echitate la acces,
dreptul la confidențialitate și dreptul la cunoaștere pentru toți utilizatorii
bibliotecii
• 10. Întreg personalul bibliotecii școlare ar trebui să depună toate eforturile
pentru dezvoltarea colecțiilor cu resurse fizice și digitale, în concordanță cu
programele școlare și cu identitățile naționale, etnice și culturale ale
membrilor comunității școlare; de asemenea, trebuie să se străduiască să
crească accesul la resurse, prin activități precum catalogarea, conservarea și
partajarea resurselor.
• 11. Infrastructura, echipamentele, colecțiile și serviciile bibliotecii școlare ar
trebui să vină în sprijinul nevoilor de predare și învățare ale elevilor și
profesorilor;
• 12. Legăturile dintre bibliotecile școlare, cele publice și academice ar trebui
dezvoltate, pentru a întări accesul la resurse și servicii și pentru a stimula
responsabilitatea comună asupra învățării pe tot parcursul vieții, a tuturor
membrilor comunității.

• 13. Principalele activități educaționale ale bibliotecarului școlar ar

trebui să se axeze pe: alfabetizare și promovarea lecturii; media și
cultura informației; predarea bazată pe cercetare; integrarea
tehnologiilor și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
• 14. Serviciile și programele furnizate prin intermediul bibliotecii școlare
ar trebui dezvoltate de către bibiotecari școlari profesioniști, în
colaborare cu directorul, șefii de catedre, cu profesorii, cu membri ai
altor grupuri de biblioteci și cu membrii grupurilor culturale,
lingvistice, indigene și alte populații unice, pentru a contribui la
atingerea obiectivelor academice, culturale și sociale ale școlii
• 15. Activitățile de bune practici ar trebui să ghideze serviciile și
programele unei biblioteci școlare și să furnizeze datele necesare
îmbunătățirii activităților profesionale și pentru a asigura că serviciile și
programele bibliotecii școlare aduc o contribuție pozitivă în procesul de
predare și învățare din școală.
• 16. Folosirea și susținerea serviciilor și programelor bibliotecilor școlare
ar trebui intensificate, printr-o comunicare sistematică și planificată cu
utilizatorii bibliotecii școlare – actuali și potențiali – și cu factorii de
decizie din domeniu.

Capitolul 1
Misiunea și scopul bibliotecii școlare
• Definiția bibliotecii școlare
• Rolul bibliotecii în școală

• Condiții pentru un program eficace al bibliotecii

școlare
• Viziunea pentru biblioteca școlară
• Declarația de principii a bibliotecii școlare
• Serviciile bibliotecii școlare
• Evaluarea serviciilor și programelor bibliotecii
școlare

Capitolul 2
Cadrul legal și financiar pentru biblioteca școlară

• Baza legală și consecințe
• Baza etică și consecințe
• Susținerea infrastructurii pentru dezvoltarea

bibliotecilor școlare
• Politici
• Planificarea
• Finanțarea

Planificarea unei biblioteci școlare necesită implicarea
activă a bibliotecarului școlar, împreună cu
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să urmărească
îmbunătățirea continuă,
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demonstreze impactul
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asupra succeselor elevilor
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educaționale
naționale și la
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Un plan dinamic
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pe elev și
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O viziune declarată
care să descrie valoarea
bibliotecii școlare
pentru școală și rolul
factorilor de decizie, a
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a finanțatorilor în
procesul educațional

Un plan de
dezvoltare a
competențelor
profesionale
ale personalului
din bibliotecile
școlare

Un plan care să
conecteze
comunitatea
școlară la resurse
de calitate,
privilegii de
învățare fizice și
digitale

Capitolul 3
Resurse umane pentru biblioteca școlară
• Rolurile personalului și argumentare
• Definiția bibliotecarului școlar
• Competențe necesare furnizării programelor de bibliotecă școlară

• Rolurileunui bibliotecar școlar specializat
• Educație
• Management

• Leadership și colaborare
• Implicare în comunitate
• Promovarea programelor și serviciilor de bibliotecă
• Rolurile și competențele personalului auxiliar din biblioteca școlară
• Rolurile și competențele voluntarilor din biblioteca școlară
• Standarde etice

Capitolul 4
Resurse fizice și digitale în biblioteca școlară
• Infrastructura
• Amplasare și spațiu

• Organizarea spațiului
• Accesul fizic și digital
• Dezvoltarea și managementul colecțiilor
• Politici și proceduri de management al colecțiilor
• Chestiuni cu privire la resursele digital

• Standardele colecțiilor
• Partajarea resurselor

Capitolul 5

Programele și activitățile bibliotecii școlare
• Program și activități
• Alfabetizarea și promovarea lecturii
• Media și cultura informației
• Sisteme de învățare bazată pe cercetare

• Integrarea tehnologiilor
• Dezvoltarea profesională a profesorilor

• Rolul educațional al bibliotecarului școlar

Capitolul 6
Evaluarea bibliotecii școlare și relațiile cu publicul
• Evaluarea bibliotecii școlare și metodele bazate pe dovezi
• Abordări ale evaluării bibliotecii școlare
• Calitatea programului
• Percepțiile factorilor de decizie
• Conținutul programului
• Impactul programului
• Metoda bazată pe dovezi
• Impactul evaluării bibliotecii școlare
• Relațiile publice în biblioteca școlară
• Promovare și marketing
• Advocacy

Concluzii
• Manifestul Bibliotecilor Școlare IFLA/UNESCO formulează clar principiile

fundamentale ale dezvoltării bibliotecii școlare, Ghidul Bibliotecilor Școlare
furnizează direcții pentru implementarea practică a acestor principii
fundamentale.
• Ghidul Bibliotecilor Școlare ne provoacă să gândim global și să acționăm cu
eforturile noastre de a furniza cele mai bune servicii în biblioteca școlară,
pentru susținerea ”predării și învățării pentru toți”.
• Ghidul de față a fost elaborat pentru a ajuta profesioniștii din bibliotecile
școlare și factorii de decizie din domeniul educațional, în efortul lor de a se
asigura că toți elevii și profesorii au acces la programe și servicii eficiente, în
cadrul bibliotecilor școlare, livrate de personal calificat în domeniu.
• Ghidul mai invită personalul din bibliotecile școlare să dezvolte să amplifice
competențele de care aceștia au nevoie, pentru a ține pasul cu permanentele
schimbări din educație și societate și a deveni agenți catalizatori ai schimbării.

• Pentru a satisface nevoile de predare și de învățare ale comunității

școlare, este esențială existența unui personal foarte bine pregătit și
extrem de motivat, într-un număr coresponzător dimensiunii școlii și
nevoilor sale specifice. Toți cei care lucrează într-o bibliotecă școlară ar
trebui să aibă o înțelegere clară a serviciilor și politicilor de bibliotecă,
sarcini și responsabilități bine definite și condiții de angajare și
recompensare stabilite corespunzător, care să reflecte așteptările
posturilor ocupate.

Propuneri
• Să fie promovat printre bibliotecarii şcolari.
• Fiecare bibliotecar să deţină ghidul electronic sau

tradiţional cusut şi să-l utilizeze pentru implementare
Manifestului UNESCO
• Bibliotecarii şcolari să fie instruiţi cum şi cănd să utilizeze
acest ghid.
• De recomandările din ghid să se ţină cont la elaborarea
noului Regulament cu privire la bibliotecile şcolare.
• Din structura ghidului se pot împrumuta idei pentru un
ghid de implementare a Legii cu privire la biblioteci.

Cotizația de membru al ABRM
• Membrul ordinar al ABRM poate achita una din următoarele tipuri de

cotizații: • cotizație anuală fixă (10 lei) (se stabilește de Adunarea
Generală la propunerea Consiliului ABRM) care confirmă calitatea de
membru al ABRM; • cotizație anuală variabilă (20-50)(se stabilește de
Adunarea Generală la propunerea Consiliului ABRM) care oferă
diverse facilități membrilor ABRM. Din 2018 -20 lei
• Cotizația de membru al ABRM pentru anul curent se achită de la 1
ianuarie până la 31 octombrie.
• Cotizația achitată de la 1 noiembrie va intra în bugetul anului viitor.
Achitarea cotizației se face la contul ABRM:
• Banca Comercială Moldinconbank SA, filiala Ștefan cel Mare, Chișinău

• Cod bancar: MOLDMD2X334
• Cont de decontare: 2251434371 (în MDL - cotizații)
• Cod fiscal: 1015620005835

Proiecte ABRM

FII IMPLICAT
Mai multă implicare, mai multe șanse!
Proiectul va include: instruiri, training-uri, webinar la
subiectul Inovaţia în biblioteci, evenimente de Leadership
şi Advocacy şi Educaţie non-formală ş.a.

Disaign și management de biblioteca

Formarea continuă
AISE (Academia de Inovare și Schimbare prin Educație) a lansat un proiect
nou în colaborare cu Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari,
finanțat de către Programul Novateca: ”Serviciul de Bibliotecă iCAN pentru
o Carieră de Succes”. Proiectul își propune să stabilească un parteneriat
durabil între bibliotecile publice din Chișinău, Cahul, Telenești, Căușeni,
Ceadîr-Lunga, Orhei, Bălți, În cadrul noului serviciu digital de instruire în
domeniul educației de carieră va fi pilotat cursul online tip MOOC (curs
online gratuit deschis) adresat utilizatorilor în scopul familiarizării lor cu
informații utile pentru angajarea ulterioară în câmpul muncii și pentru a
corespunde cerințelor angajatorilor în materie de competențe digitale.
Bibliotecarii din regiunile țintă vor lucra în calitate de formatori virtuali ai
acestui nou serviciu de bibliotecă și vor instrui cel puțin 100 de utilizatori pe
parcursul anului academic 2017-2018 în fiecare regiune.

MODUL INTRODUCTIV
Ce trebuie să cunoaștem despre competențele digitale?
• Modul 1 Elaborarea unui CV digital
• Modul 2 Cum să faci design fără să fii designer
• MODUL 3 Elaborarea chestionarelor și sondajelor de opinii

• MODUL 4 Instrumente web pentru lucrul în echipă (Dropbox,
•

•
•
•
•

Google Drive, Voicethread)
MODUL 5 Facebook ca instrument de promovare și lucru în echipă
MODUL 6 Crearea de prezentări digitale (PowToon, Biteable,
Screencast-o-Matic)
MODUL 7 Organizarea video conferințelor (Google Hangouts și
ZOOM)
MODUL 8 Crearea unui blog și a unui website
MODUL 9 Navigați în siguranță

