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MANIFESTUL UNESCO  PENTRU BIBLIOTECI ŞCOLARE 

http: / /www.bnrm.md/f i les /accesDedicat /Manifes tul_UNESCO_pentru_bibl iotec i_sco lare .pdf



GHIDUL IFLA PENTRU BIBLIOTECI ȘCOLARE
ed. a II-a, revizuită, aprobată de Comisia Profesională IFLA

https: / /www. i f la .org/ f i les /asse ts / school - l ibraries -resource -centers /publ icat ions / i f la - school - l ibrary-
guide l ines -ro .pdf



Rezumatul Raportului IFLA privind Viziunea Globală a Bibliotecii

https:/ /www.if la.org/f i les/assets/GVMultimedia/publications/gv -report-summary.pdf

Discuțiile  privind Viziunea Globală scot în relief faptul  că bibliotecile sunt:

 Dedicate să ofere acces egal și liber la informații și cunoștințe

 Profund angajate în rolurile principale de  susținere a alfabetizării, învățării și lecturii

 Concentrate pe comunități

 Orientate spre îmbunătățirea inovării digitale

 Avocați puternici pentru biblioteci la nivel național și regional

 Conștiente  că finanțarea este cea mai mare provocare

 Dispuse  să lucreze mai mult în colaborare și să dezvolte parteneriate puternice

 Dispuse să fie mai puțin birocratice și mai rezistente la schimbare

 Mândre să fie gardienii memoriei lumii

 Orientate spre atragerea  tinerilor profesioniști profund angajați și dornici să conducă.



Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și bibliotecile

https:/ /www.slideshare.net/rmbiblioteci /agenda -2030-pentru-dezvoltarea-sustenabil -a-
naiunilor-unite- i-bibl ioteci le -vera-osoianu



SCHOOL EDUCATION GATEWAY 
Platforma europeană online dedicată învăţământului preuniversitar

https: / /www.schooleducat iongateway.eu/ro/pub/viewpoints/polls/poll -on-school- l ibraries- .htm

Sondaj de opinie: Bibliotecile școlare

Considerați că bibliotecile școlare devin tot mai irelevante în era digitală?

Care sunt principalele îndatoriri ale unei biblioteci școlare?

Cine sunteți?



LIBRARY RESEARCH SERVICE
Serviciul de cercetare al bibliotecii generează statistici și cercetări pentru biblioteci și 

profesioniști din domeniul bibliotecilor, a funcționarilor publici și a mass-mediei

https:/ /www.lrs .org/data-tools/school- l ibraries/

 School Library Impact Studies

 National School Library Statistics

 Colorado School Library Profiles

 Other States’ School Library Statistics

https://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
https://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/national-statistics/
https://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/school-library-profiles/
https://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/other-states/


http:/ /www.sldirectory.com/index.html

Learning and Teaching

Information Skills Standards and Curriculum

Instructional Models

Flexible Scheduling

Assessment and Rubrics

Information Skills Lesson Plans

Teaching about "Fake News"

Literature Lesson Plans

Using Primary Sources - DBQ's

KidSafe Search Sites

Information Access

Collection Development Policies

Collection Evaluation, Weeding, and Preservation

Selection Tools

Cataloging

The Reading Room: Children's and Adult Literature

Library Services for Special Needs Students

Library Services for the Spanish Speaking Student

Media Literacy and Web Site Evaluation

Copyright Issues

Technology

Technology and Internet Lesson Plans

Social Media in School Libraries

E-Books and E-Readers

Tablets, Phones, and Apps

Makerspaces

Library Videos

Writing Library Web Pages

http://www.sldirectory.com/libsf/resf/infoskill.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/flexible.html#models
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/flexible.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/flexible.html#assess
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/libplans.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/fakenews.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/bookplans.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/dbqs.html
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/kidsafe.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/coldev2.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/coldev2.html#weed
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/selection.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/catalog.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/genre.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/special.html
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/hispanic.html
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/intfree.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/intfree.html#copy
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/techplans.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/web2.html
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/computers.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/tablets.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/makerspace.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/libraryvideos.html#top
http://www.sldirectory.com/libsf/resf/wpages.html#top


CERCETARE ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
ÎN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE BIBLIOTECI

Repertoriu de publicaţii şi activităţi ştiinţifice
2016-2017

http:/ /bnrm.md/fi les/accesDedicat/Cercetare -dezvoltare-tehnologica-cadrul-SNB-2016-
2017.pdf



ANTONESCU, S.M.; FORTIN, Simona. Ghidul centrelor de documentare şi 
informare, al bibliotecilor şcolare şi al bibliotecilor publice pentru copii. Bucureşti: 

Semn de Carte, 2009-. ISBN 978-606-92102-1-5

https:/ /www.lrs .org/data-tools/school- l ibraries/

Vol. 1: Lectura copiilor şi adolescenţilor

Vol. 2: Documentele scrise şi literatura pentru copii şi adolescenţi

Vol. 3: Documentele moderne şi noile tehnologii în structurile documentare pentru copii şi 

adolescenţi

Vol. 4: Organizarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi

Vol. 5: Funcţionarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi. Proiecte socio-

culturale

Vol. 6: Didactica ştiinţelor informării

Vol. 7: Evaluarea structurilor documentare pentru copii şi adolescenţi

Vol. 8: Structurile documentare pentru copii şi adolescenţi. Bibliografii, Anexe, Materiale 

auxiliare



CĂPÂLNEANU, ANA MARIA.
Literatură de specialitate în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare

„Lucian Blaga”, Cluj‐Napoca ‐ Bibliografie tematică selectivă

https:/ /www.bcucluj.ro/s ites/default /f i les/public/ images/doc/ l is .pdf



REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII/
ROMANIAN JOURNAL OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

2017, Vol. 13, Iss. 4

http:/ /www.rrbsi .ro/ index.php/rrbsi/ issue/view/48/pdf42017



BRATU, Veronica. Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare. 
In: Tribuna învăţământului. Revista naţională de educaţie şi cultură.

2018, Aprilie 25, 

http:/ /www.tribunainvatamantului.ro/biblioteca -scolara-spatiu-ideal-de-informare-s i-
comunicare /

Maria Micle:

„...informaţia specializată

favorizează inovaţia în toate

domeniile de activitate, cu atât

mai mult în educaţie, iar

BIBLIOTECA rămâne un

«spaţiu ideal», deschis tuturor

pentru informare şi

comunicare.”



Conferinţa Naţională  „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de 
bune practici“organizată de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din 

Bucureşti şi Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR)

http:/ /www.tribunainvatamantului.ro/conferinta -nationala-proiecte-educative-in-
bibl ioteca-scolara-si -cdi-schimb-de-bune-practici /

Între subiectele abordate s-au numărat: 

 biblioteca şcolară ca partener în educaţie; 

 biblioteca şcolară şi CDI-ul ca spaţiu de întâlnire a proiectelor de echipă; 

 rolul bibliotecii şcolare în comunitate; 

 valorificarea tehnicilor inovatoare în derularea proiectelor educaţionale; 

 activitatea cultural-educativă a bibliotecarului şcolar/profesorului documentarist; 

 educaţia non-formală în formarea creativităţii elevilor; 

 educaţia pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător; 

 comportamentul utilizatorilor serviciilor de bibliotecă; 

 stimularea gustului pentru lectură; 

 biblioterapia ca mijloc de intercunoaştere;

 importanţa parteneriatelor educaţionale în promovarea şi creşterea vizibilităţii bibliotecii şcolare/CDI-ului; 

 noile tehnologii – ajutor sau provocare; 

 implementarea proiectelor europene în biblioteca şcolară/CDI;

 încurajarea cooperării şi dezvoltarea solidarităţii de breaslă; 

 noi direcţii şi perspective;

 studii de caz.


