SIMPOZION JUDEłEAN
ANUL C A R A G I A L E

IDENTITĂłI BIBLIOTECONOMICE ÎN CONTEXT
EDUCAłIONAL
EdiŃia I
23 aprilie 2012
ORGANIZATOR
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
Filiala ABR Suceava
Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava
PARTENERI
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Suceava
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
Arhiepiscopia Sucevei şi RădăuŃilor
ARGUMENT
În actualul context educațional și cultural, perseverența în pregătirea profesională trebuie să fie
cheia care să deschidă calea spre o regândire a statutului de bibliotecar, promotor al culturii şi al
limbii, într-o instituție de învățământ românesc. Pentru a participa la actul educațional, bibliotecarul
este chemat să valorifice întregul patrimoniu infodocumentar pe care îl are la dispoziŃie, dată fiind
intensificarea interferenŃelor sociale şi culturale, în noul spirit european al unităŃii prin diversitate.
SCOP:
Valorificarea perspectivei culturale, prin intermediul bibliotecii, a întregului fond infodocumentar
aflat la dispoziŃie, pentru a educa tineretul în spiritul european al instruirii active.
OBIECTIVE:
- conştientizarea importanŃei abordării diversităŃii culturale în cadrul bibliotecii, în context
internaŃional;
- implementarea în activitatea de bibliotecă a unor valori bazate pe coeziune culturală şi
socială, ca fundament major al conturării şi dezvoltării identităŃii individuale şi colective;
- promovarea creativităŃii și originalităŃii în demersul biblioteconomic din perspectivă
culturală;
- redescoperirea şi păstrarea valorilor tradiŃionale cu toate aspectele aferente (filologice,
istorice, socio-culturale, religioase etc.);
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-

crearea unor oportunităŃi, prin intermediul cărora bibliotecarii pot promova şi valorifica
experienŃa biblioteconomică;
diseminarea unor exemple de bună practică în rândul bibliotecarilor din judeŃ.

GRUP łINTĂ:
Bibliotecarii din învățământul preuniversitar şi universitar sucevean, cadre didactice, preoŃi şi
oameni de cultură.
DATA:
23 aprilie 2012
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Aula Colegiului NaŃional Mihai Eminescu Suceava
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE:
prof. Eleonora Bulboacă, inspector şcolar I.Ş.J. Suceava
prof. Daniela Argatu, bibliotecar C.C.D. George Tofan Suceava
Despina Rotaru, bibliotecar Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
Andrei Lăcrămioara, bibliotecar CN Mihai Eminescu Suceava
pr. consiler cultural Dragoş Buta
COMITETUL ŞTIINłIFIC AL SIMPOZIONULUI:
prof. univ. dr. Rodica Nagy, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
prof. Eleonora Bulboacă, inspector școlar ISJ Suceava
prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD George Tofan Suceava
Despina Rotaru, bibliotecar Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
ECHIPA DE PROIECT:
Stela Purici, bibliotecar Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
Andrei Lăcrămioara, bibliotecar CN Mihai Eminescu Suceava
Stela Andrușcă, bibliotecar CT Alexandru Ioan Cuza Suceava
Roxana Chiriac, bibliotecar CI Spiru Haret Suceava
Maria Ghiță, CN Dragoş Vodă Câmpulung Moldovenesc
Rodica Crăciun, Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei
Aurica Hrițcu, bibliotecar CSEI Sf. Andrei Gura Humorului
Beatris Doriana Stan, Școala cu clasele I-VIII Alexandru Ioan Cuza Fălticeni
Antoneta Mihăilescu, bibliotecar Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
SECłIUNILE SIMPOZIONULUI:
SecŃiunea I: SusŃinerea lucrărilor sub genericul Formarea unei culturi şi a unei identităŃi
profesionale - competenŃă cheie a bibliotecarului în era informaŃiei
SecŃiunea a II-a: - sesiune video
Exemple de bune practici în bibliotecă
SecŃiunea a III-a: - workshop
Asemănări şi deosebiri între activitatea bibliotecarului şcolar şi cea a bibliotecarului universitar
Expoziție: Centenar Caragiale
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REGULAMENT DE PARTICIPARE
Înscrierea participanŃilor, până la data de 10. 04. 2012, prin trimiterea lucrării, pe următoarea
adresă de e-mail: daniela_argatu@yahoo.com.
Redactarea lucrării se va elabora în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20
mm (text aliniat justified; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; la
două rânduri de titlu, se va scrie autorul şi instituŃia (Times New Roman, 12, Bold); la două rânduri
sub numele autorului, se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New Roman,12); bibliografia se
va consemna la sfârşitul lucrării, în Standard 690 sau APA. Maxim zece pagini.
AtenŃie! În redactarea materialului vă rugăm să folosiŃi semnele diacritice corespunzătoare
limbii române şi să evitaŃi numerotarea paginilor.
Lucrările primite care respectă (obligatoriu) criteriile menŃionate anterior, vor apărea în
publicaŃia cu titlul simpozionului.
Timp alocat pentru prezentare în cadrul sesiunii: 8 minute (specificaŃi, în e-mailul de
înscriere, modul de prezentare: oral sau PPS).
Taxa de participare de 35 lei / autor (Taxa include tipărirea volumului şi organizarea
simpozionului, consumabile, etc.)
Se admit maxim 2 autori la o lucrare.
Notă: Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităŃii blioteconomice şi
aşteaptă lucrări originale!
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PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE
Luni, 23 aprilie 2012
9.30-10.00 Primirea invitaŃilor
10.00-10.30 Deschiderea oficială a Simpozionului IdentităŃi biblioteconomice în context
educaŃional
10.30-12.50 SusŃinerea lucrărilor
12.50-13.10 Coffe break
13.10-13.30 Sesiunea video
13.30-13.50 ExpoziŃiei „Centenar CARAGIALE”. Vizită la biblioteca şcolii .
13.50-14.00 Închiderea oficială a lucrărilor Simpozionului. Evaluarea activităŃii.
PERSOANE DE CONTACT
prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD George Tofan Suceava daniela_argatu@yahoo.com
Despina Rotaru, bibliotecar Universitatea Ştefan cel Mare Suceava despina_rot@yahoo.com
Lăcrămioara Andrei, bibliotecar CN Mihai Eminescu Suceava efimenia@yahoo.com
* Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru materialele care nu ajung în timp util şi în bune
condiŃii sau pentru cele care nu respectă cerinŃele.
Participarea dumneavoastră ne onorează!
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