INVITAŢIE
Stimată colegă/ Stimate coleg,

În numele unei vechi tradiţii, avem deosebita plăcere de a vă invita să luaţi parte la
întrunirile profesionale reunite ale Diviziunii Biblioteci Şcolare şi Secţiunii Tehnici Pedagogice în
Biblioteca Şcolară şi CDI din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema
„BIBLIOTECILE ŞI PROVOCĂRILE CRIZEI”.
Între subiectele avute în vedere se numără: evidenţierea bunelor practici, pe de o parte, şi
combaterea proastele obiceiuri şi derapajele, pe de altă parte; modul cum putem redefini biblioteca
şcolară/ CDI-ul; cum ne putem reinventa profesia, şi implicit pe noi înşine, valorificându-ne propriile
abilităţi şi competenţe; proiecte de viitor etc.
Întâlnirea se va desfăşura luni, 29 iunie 2020, în intervalul orar 18.00 - 20.30, în sistem online. Pentru a putea participa la eveniment, vă vom pune la dispoziţie un link şi parola aferentă
acestuia care să vă permită logarea pe platforma Zoom.

În speranţa că veţi da curs prezentei invitaţii şi veţi fi alături de noi, vă mulţumim anticipat şi
vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi preţuire.

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo,
Preşedinte - Diviziunea Biblioteci Şcolare

Prof. Daniela Argatu,
Preşedinte - Secţiunea Tehnici Pedagogice
în Biblioteca Şcolară şi CDI

PROGRAM
Cuvânt de deschidere:
- Dr. Adriana SZEKELY, Preşedinte ABR;
- Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ - Universitatea din Bucureşti, Preşedinte de Onoare al ABR;
- Prof. univ. dr. Ionel ENACHE - Universitatea din Bucureşti.
Prezentări:
1. Prof. Daniela ARGATU, Preşedinte - Secţiunea Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI
(Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava) - „Alfabetizarea digitală și competențele
digitale în bibliotecile școlare”.
2. Laura RUDEANU, documentarist; Marilena HUIU, bibliotecar (Casa Corpului Didactic București)
- „Bibliotecile și provocările crizei”.
3. Horiana Arghira PETRESCU, Secretar General - Diviziunea Biblioteci Şcolare (Casa Corpului
Didactic Ilfov) - „Bibliotecile școlare: întrebări și răspunsuri în vremea pandemiei”.
4. Gabriela ANICESCU, profesor documentarist (CDI Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpaţi, Jud.
Giurgiu) - „CDI și provocările crizei”.
5. Gianina BARB, bibliotecar (Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia); Mirela BARB,
bibliotecar (Colegiul Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Jud. Alba) - „Activități specifice bibliotecii
școlare în perioada pandemiei”.
6. Luminiţa Ludmila ZURAN, Secretar General, Secţiunea Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară
şi CDI (Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, Zorleni, Jud. Vaslui) - „Cunoaştere, comunicare şi
creativitate - contribuţia bibliotecii privind sustenabilitatea proiectului european TURN OFF".
7. Ileana TOMESCU, bibliotecar (Școala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ştei, Jud. Bihor) - „Poveşti
şi personaje”, proiect educaţional online din ciclul „Lecturile copilăriei”.
8. PAVĂL MARCELA, bibliotecar (Şcoala Gimnazială Bogdăneşti, Suceava) - „Te provoc să citeşti în
vacanţă!”. (nu prezintă)
9. Alina Marcela SAVA, bibliotecar (Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini, Jud. Suceava) „Biblioteca şcolară în raport cu direcţiile învăţământului modern, în condiţiile provocate de
noul Coronavirus”.
Diverse:
- Informare asupra noii structuri a ABR (reprezentanţi din bibliotecile şcolare/CDI);
- Proiecte ale ABR: Legea bibliotecilor; Campania de promovare a lecturii #bibliotecadeacasa;
- Probleme cu care se confruntă bibliotecarii şcolari şi profesorii documentarişti: situaţia
automatizării bibliotecii şcolare, lipsa fondurilor pentru achiziţia de carte, gestionarea
manualelor şi manipularea acestora în condiţii de siguranţă, lipsa spaţiului pentru bibliotecă
(depozit/sală de lectură), lipsă personal de specialitate, supraîncărcarea bibliotecarului cu
sarcini suplimentare fără respectarea legislaţiei (fişă-cadru de post s.a.) etc.;
- Concluzii, încheierea întâlnirii online.
Moderator: Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Preşedinte - Diviziunea Biblioteci Şcolare,
Vicepreşedinte ABR.

