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Simpozion interjudeţean,  ediția a V-a 

 

TEMA:  BIBLIOTECA ÎNTRE IMAGINE ȘI 
REALITATE 

 

Motto: Ideile bune se strâng la bibliotecă 
 

Aprobat de: 

 

 CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA 

Director: prof. Constantin MĂRGINEANU 

 

 COLEGIUL ECONOMIC  „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA 

Director: prof. Corneliu ROMAȘCU 

 

COORDONATOR: 

 CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA 

 

ORGANIZATOR: 

 COLEGIUL ECONOMIC  „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA 

 

PARTENERI: 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL  JUDEŢULUI  SUCEAVA 

 UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

 BIBLIOTECA BUCOVINEI „I. G. SBIERA” SUCEAVA 

 ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA 

 MASS MEDIA 

 

ARGUMENT:  

Bibliotecile şi bibliotecarii sunt componente esenţiale ale procesului de comunicare a 

informațiilor și a ideilor, iar activitatea lor constă în facilitarea accesului tuturor utilizatorilor la aceste  

informaţii aflate pe orice tip de suport. Iar pentru ca o bibliotecă să fie cunoscută și recunoscută drept 

sursă de informare trebuie ca ea să își dezvolte imaginea în comunitate. Una din prioritățile 

manageriale ale unei bibliotecii o reprezintă în mod automat consolidarea și dezvoltarea imaginii prin 

preocuparea atât a bibliotecarilor cât și a utilizatorilor și colaboratorilor de a deveni constructori și 

promotori ai imaginii acestui așezământ educațional și cultural. 

Imaginea unei biblioteci este constituită din ansamblul reprezentărilor, mai mult sau mai puţin 

subiective, care îi sunt asociate de către parteneri, utilizatori şi ordonatorii de credite, cristalizate într-

o identitate specifică. Activitățile de promovare a imaginii bibliotecii în societate,  trebuie atent 

planificate și bazate pe analize minuțioase, statistici ample și aplicarea instrumentelor de marketing 

pentru a obține cunoașterea reală a unei biblioteci și în același timp să contribuie la dezvoltarea 

funcției formative a tuturor utilizatorilor și colaboratorilor săi. 

 



  
 
 
 

România, Suceava,720067, Aleea Nucului, nr. 10, tel. 0230/523316; fax 0230/523346 
www.ccd-suceava.ro, ccdsuceava@yahoo.com 

CASA CORPULUI DIDACTIC 

GEORGE TOFAN 

SUCEAVA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA 

COLEGIUL ECONOMIC  „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA 

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA 
 

 

SCOPUL SIMPOZIONULUI: 

Implicarea şi responsabilizarea bibliotecarilor şcolari şi universitari, a cadrelor didactice şi 

elevilor în activităţi de dezoltare şi promovare a bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi 

informare (CDI). 

 

OBIECTIVELE  SIMPOZIONULUI: 

 formarea unui comportament profesionist; 

 abordarea strategiilor de management şi marketing în activităţile desfăşurate de bibliotecari şi 

profesori documentarişti; 

 creşterea calităţii educaţiei prin diseminarea exemplelor de bună practică şi realizarea unor 

parteneriate/ legături între bibliotecile / CDI-urile implicate. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

Bibliotecari şcolari şi universitari, profesori documentariști, cadre didactice, elevi. 

 

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI: 

 prezentări PPT ale lucrărilor ce vor fi publicate în volumul simpozionului (5 

minute/participant); 

 scurt moment artistic (15 minute); 

 lansare de carte: Daniela Argatu – Proceduri operaționale în biblioteca școlară, vol. I și II 

(10 minute); 

 cafeneaua publică – pentru nonformal organizată ca și activitate de follow up și evaluare a 

activităților simpozionului (20 de minute). 

 

Data şi locul:  

22 aprile 2016, ora 10.00, Aula Colegiul Economic  „Dimitrie Cantemir” Suceava 
 

COORDONATORI: 

prof. Constantin MĂRGINEANU 

prof. Daniela ARGATU 

 

ORGANIZATOR: 

prof. Corneliu ROMAȘCU 

bibl. Adina LAHMAN 

 

COMITET DE ORGANIZARE:  
Inspector de specialitate, prof. Angela Sehlanec 

prof. Daniela Argatu 

bibl. Adina Lahman 

bibl. Anișoara Budui 

bibl. Adriana Gherasim 

bibl. Stela Andruşcă 

bibl. Lăcrămioara Andrei 

bibl. Aurica Hriţcu 

bibl. Rodica Crăciun 

prof. Maria Ghiţă 

bibl. Geanina Harasemiuc 
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bibl. Mărioara Bahnean 

bibl. Doriana Stan 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

Înscrierea lucrărilor bibliotecarilor şi cadrelor didactice se face până la data de 18. 04. 2016 

pe adresa de e-mail daniela_argatu@yahoo.com. 

 

CONDIŢII PENTRU TEHNOREDACTARE 

- lucrările vor avea între 2-4 pagini în format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word, font 

Times New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri, margini de 20 mm (text aliniat „justified”); 

- titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold; 

- numele autorului /autorilor (maximum 2 autori), funcţia didactică şi instituţia vor fi scrise la 

două rânduri sub titlu (Times New Roman 12, italic, aliniat la dreapta); 

- la două rânduri după numele autorului se va scrie lucrarea propriu-zisă; 

- fiecare lucrare va conţine obligatoriu bibliografia (autor, titlu, localitate, editură, an). 

 

În atenţia participanţilor: 

Toţi participanţii vor primi diplomă de participare. 

Taxa de participare: 5 lei 

Taxa de publicare: 10 lei 

 

Persoane de contact: 

prof. Daniela Argatu, 0748847062 

prof. Adina Lahman, 0744382811 

 

 

 

 

Vă aşteptăm cu mult interes! 

 

 


