
GHIDUL BIBLIOTECARULUI 

ŞCOLAR.  

EUROCOMPETENŢE   

PROFESIONALE 

Daniela Argatu 

Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 





Referent ştiinţific: 

Nicoleta Marinescu 

Manager şi evaluator european în info-documentare 

 

Redactor: 

Cristina Ratuș 

 

Coperta: 

Fotografie realizată în excursia documentară la Biblioteca de Stat din München în anul  

2013 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

ARGATU, DANIELA 

Ghidul bibliotecarului școlar: eurocompetențe profesionale / Daniela Argatu. – Iași: 

Stef, 2014 

Bibliogr. 

ISBN 978-606-575-393-8 

027.8 

Cartea are avizul profesional pentru publicare 

din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din România 

 

 

 

 

Iaşi, 2014 



Jean MICHEL,  
Président de l'ADBS, L'Association des professionnels de l'information et de la 
documentation; Secrétaire général de L ‘Association  Archéo Jura Sites 
 
“Je suis réellement impressionné par le travail que vous avez accompli. (…) 
La profession a besoin de spécialistes comme vous pouvant se saisir de concepts 
nouveaux (celui des compétences notamment) pour faire faire progresser les 
pratiques professionnelles. 
Je serais heureux de connaître l’impact de votre Guide en Roumanie auprès des 
collègues de la documentation et des bibliothèques. 
Ce travail impressionnant s’inspire très directement de notre démarche 
collective sur l’Euroréférentiel des compétences. Cet ouvrage est une sorte de 
“bréviaire” particulièrement fouillé, bien documenté, avec de très nombreuses 
références. C’est un cas exemplaire, très concret, d’une démarche 
d’appropriation de concepts modernes sur les compétences et la formation 
professionnelles dans un secteur particulier (celui des bibliothèques scolaires et 
autres CDI). C’est également un témoignage remarquable de la fertilité et de 
l’impact de nos travaux des années 90-2000 et de notre action à l’international 
sur ce terrain”. 
 



 
 
„Bazat pe cele mai noi studii din domeniu, ghidul 

descrie activităţile desfăşurate în structuri cu un 
număr redus de persoane de specialitate - de cele mai 
multe ori cu un singur specialist şi, prin concepţie, 
sinteză şi ordonare se constituie ca un instrument util 
în îndrumarea paşilor în profesie, dar şi în rezolvarea 
problemelor frecvent şi inerent apărute .” 

 
Nicoleta Marinescu 
Manager şi evaluator european în info-documentare 
 
  
 
 



„Sintetic, precis, limpede, „GHIDUL – ARGATU” îndrumă pașii 
obligatorii pentru a atinge performanța în structurile info-
documentare – biblioteci școlare, CDI, biblioteci publice 
orășenești și comunale – coroborând măsurile administrative 
și profesionale actuale cu cele mai noi direcții și aplicații, 
adaptând la acest nivel, pentru prima dată în literatura de 
specialitate, cele cinci grupe ale domeniilor de competență și 
aptitudinile personalului cuprinse în EUROREFERENȚIALUL  
recunoscut de majoritatea specialiștilor.  
Ghidul este util tuturor celor care lucrează în structurile info-
documentare, dar și formatorilor, cadrelor didactice, 
angajatorilor, comisiilor pentru concursuri profesionale s.a.”  
  

Elena Leonte  
Expert european în info-documentare 



 
„Sper să devină un instrument util pentru colegii 

care doresc să îşi cunoască mai bine profesia sau care 
intenţionează să avanseze în trepte/ grade 
profesionale sau viitorilor colegi, angajatorului-
recrutant, obligat să contureze profilul candidatului la 
angajare şi, de ce nu, unui public larg, interesat de 
înţelegerea activităţilor, competenţelor şi aptitudinilor 
pe care le implică profesia de bibliotecar şcolar/ 
profesor documentarist.” 

 
Daniela  Argatu 
 












