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În zilele de 7-9 septembrie 2005, S-a lansat noua revistã ABIR: 
la Petroºani s-a desfãºurat cea de-a Revista Românã de Biblioteconomie ºi 
XVI-a Conferinþã Naþionalã a ABIR, ªtiinþa Informãrii ºi CD-ul "Buletin 
cu tema Cooperare interbibliotecarã ABIR": textul integral al articolelor 
în context european. Au participat publicate în perioada 1997-2004. Au 
membrii Consiliului ABIR, membrii ºi fost prezentate produsele ºi serviciile 
membrii supleanþi ai Comisiei de firmei  EBSCO ºi  fi rmei Books 
Cenzori ABIR, preºedinþii ºi secretarii Unlimited ºi programul METALIB 
filialelor judeþene ºi ai filialei (firma ExLibris).
mun icipiu lui  Bucureºti  - ABIR, Dintre problemele atinse de catre 
preºedinþii ºi membrii secþiunilor cei care au luat cuvântul: 
profesionale ºi alþi membrii ABIR, iar, ! domnul József Kötö, secretarul 
în calitate de invitaþi, conducãtori ai de stat pentru învãþãmânt în limbile 
unor biblioteci de învãþãmânt superior, minori tãþ ilo r naþ ionale  ºi rel aþi i 
reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei internaþionale, a anunþat cã Ministerul 
ºi Cercetãrii ºi ai altor instituþii de Educaþiei ºi Cercetãrii este în drum 
învãþãmânt, reprezentanþi ai Ministe- spre a realiza o „reformã a calitãþii” ºi 
rului Culturii ºi Cultelor, reprezentanþi are în vedere pãstrarea calitãþii per-
ai altor asociaþii profesionale din þarã sonalului bibliotecilor (se pregãteºte 
ºi din strãinãtate, membri ai secþiunilor un ord in al min ist rului privind 
profesionale  din cadrul ANBPR, promovarea ºi angajarea personalului 
ABIDOB, ABBNR, ziariºti ºi alte din biblioteci). Existã un proiect de 
persoane. refacere a infrastructurii bibliotecilor 

Lucrãr ile  s-au des fãºura t pe centrale universitare pentru care se va 
urmãtoarele secþiuni: face un împrumut de peste 200 
! Catalogare-Clasificare-Indexare; miliarde ROL. Problema lipsei banilor 

Biblioteci medicale; Periodice pentru achiziþie, în special la 
! Legislaþie de bibliotecã ºi  bibliotecile ºcolare, ar putea fi 

perfecþ ionare profes ionalã;  amelioratã dacã în bugetele locale un 
Editorialã capitol distinct va fi prevãzut pentru 

! Informatizare achiziþia de carte ºcolarã. Ministerul 
! Achiziþie ºi dezvoltarea colecþiilor Învãþãmântului are prevãzut un astfel 
! Referinþe; Colecþii speciale, de capitol, dar anul acesta e la 0 (zero). 

conservare ºi restaurare Prezenþa domnului secretar de stat a 
! Comunicarea documentelor ºi iscat ºi douã controverse majore. 

împrumutul interbibliotecar; Anume, mai mulþi bibliotecari s-au 
Biblioteci ºcolare ºi biblioteci ale opus propunerii venite din partea 
Caselor Corpului Didactic; domnului Jozsef Koto ca biblioteca 
Statisticã ºi evaluare ºcolarã ºi cea comunalã sã fie unite 

pentru a fi mai uºor de administrat. Cei 

care se opun spun cã fiecare bibliotecã 
are specificul ei în ceea ce priveºte 
profilul colecþiei ºi regulamentul. 
Contra-argument discutabil. Al doilea 
subiect controversat au fost CDI-urile 
(Centrele de Documentare ºi Infor-
mare), unii spunând cã funcþioneazã, 
alþii cã nu ºi cã oricum nu pot substitui 
biblioteca.
! doamna Carmen Daniela Bitir-
Istrate, consilierã la Compartimentul 
Biblioteci din cadrul Ministerului 
Educaþiei ºi Cercetãrii, a trecut în 
revistã, din punctul de vedere al 
administraþiei centrale, problemele 
rezolvate recent, în curs de rezolvare 
sau care sunt pe agenda de activitãþi 
viitoare: regulile privitoare la împru-
mutul interbibliotecar, metodologia de 
recuperare a publicaþiilor, modificarea 
legii bibliotecilor, sporurile salariale, 
insuficienþa fondurilor în sistem, 
încadrarea cu personal a bibliotecilor 
ºcolare, statistica de bibliotecã, for-
marea continuã a bibliotecarilor, 
inspecþia în biblioteci.
! doamna Vic tor ia  S to ian ,  
consilier superior la Ministerul 
Culturii ºi Cultelor, s-a referit la legea 

(continuare în pag.3)

"AM VÃZUT PE NET!"

Filiala Argeº a Asociaþiei Biblio-
tecarilor din Învãþãmânt - România 
anunþã funcþionarea paginii sale de 
internet!!!

Fiind la început, datele existente nu 
sunt multe, însã în timp sperãm cã vom 
ajunge la un nivel ridicat din punct de 
vedere al conþinutului informaþional. 
În principiu, aici vom gãsi programul 
activitãþilor, lista membrilor, o even-
tualã activitate profesionalã ºi ºtiinþi-
ficã a acestora, informaþii din domeniu 
ºi - nu în ultimul rând - revista noastrã 
localã (în format pdf).

Pagina este gãzduitã de Universi-
tatea din Piteºti (www.upit.ro), pe 
pagina Bibliotecii.

Navigaþi prin click-uri pe butoa-
nele din stânga ecranului (Administra-
tiv - Departamente - Biblioteca - 
ABIR) sau tastaþi direct adresa: 
www.up i t . ro / index .php? i=984  
(deocamdatã în aceastã formã).

Aºteptãm sugestiile dvs. pe adresa 
D o r u _ S t a n @ y a h o o . c o m  s a u  
biblioteca@upit.ro.

Doru Stan
Administrator paginã web ABIR

Universitatea din Piteºti
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Problemele ce trebuie incluse în planul de activitãþi (verificare), recondiþionare, conservare, casare, legare a 
sunt urmãtoarele: publicaþiilor.

a) analiza modului în care colecþiile de publicaþii h) mãsurile preconizate în privinþa asistenþei de 
(prin numãrul ºi structura lor tematicã) rãspund cerinþelor specialitate care urmeazã sã fie acordatã de cãtre 
beneficiarilor; completarea corectã, înregistrarea ºi bibliotecarul metodist bibliotecilor ºcolare din satele 
organizarea publicaþiilor; studierea gradului de circulaþie aparþinãtoare, din judeþ.
a diferitelor categorii de publicaþii. i) acþiuni vizând perfecþionarea profesionalã a 

b) as ig ur ar ea  p er ma ne nt ã ºi  m od er ni za re a bibliotecarului (participarea la cursuri ºi instructaje 
aparatului bibliografic informaþional; verificarea ºi organizate de forurile tutelare, schimburi de experienþã, 
aducerea la zi a catalogului sistematic ºi a celui alfabetic, studiu individual etc.).
pe autori ºi titluri; alcãtuirea unor bibliografii, fiºiere, j) probleme administrativ-gospodãreºti.
cataloage, dosare pe diferite teme ºi capitole ale La începutul anului ºcolar, planul de activitãþi este 
programelor ºcolare, în colaborare cu cadrele didactice; supus aprobãrii directorului, care este direct rãspunzãtor 
întocmirea de liste de t itluri ale cãrþilor recent de activitatea bibliotecarului, face parte din planul anual 
achiziþionate. al ºcolii, astfel încât sã contribuie la îmbunãtãþirea 

c) etapele de înscriere a majoritãþii elevilor la procesului instructiv-educativ al ºcolii.
bibliotecã; analiza intereselor de lecturã ale elevilor ºi La încheierea anului ºcolar, bibliotecarul întocmeºte 
gruparea acestora în funcþie de particularitãþile lor (elevi darea de seamã anualã ºi situaþia statisticã anualã, care se 
care au dificultãþi la anumite discipline, cititori cu completeazã pe baza datelor extrase din registrele de 
preferinþe unilaterale, speciale, cititori fãrã nici un sistem evidenþã ale bibliotecii. Aceste date sunt controlate în 
de lecturã, cititori superficiali, cititori pasionaþi de prealabil ºi confirmate de directorul unitãþii.
lecturã); mãsuri preconizate pentru orientarea ºi educarea În darea de seamã se dau urmãtorii indici:
lecturii acestora, potrivit cerinþelor procesului instructiv- A) INDICELE DE STRUCTURÃ - raportul numãrul 
educativ ºi þinând seama de particularitãþile de vârstã, de de cititori (elevi, cadre didactice, alte categorii) / numãrul 
pregãtirea ºi de interesele individuale ale acestora total de cititori.
(discuþii cu caracter de recomandare la împrumutul B) INDICELE DE ATRAGERE - raportul numãrul 
cãrþilor, convorbiri despre cãrþile citite, întocmirea de cititorilor elevilor înscriºi / numãrul total al elevilor ºcolii.
liste ºi planuri generale ºi individuale de lecturã); C) INDICELE DE LECTURÃ - media cãrþilor 
familiarizarea elevilor privind utilizarea eficientã a împrumutate unor cititori sau consultate în sala de lecturã 
colecþiilor ºi serviciilor oferite de bibliotecã, normele de în decursul unui an ºcolar, raportul numãr total al 
împrumut ºi de consultare a publicaþiilor; îndrumarea în publicaþiilor împrumutate / numãrul total al cititorilor 
folosirea cataloagelor ºi a lucrãrilor de referinþã, în înscriºi.
selectarea lucrãrilor care le sunt necesare, fiºarea ºi D) INDICELE DE CIRCULAÞIE - raportul dintre 
sistematizarea materialului selectat, alcãtuirea unei numãrul publicaþiilor împrumutate sau consultate pe an 
bibliografii sau chiar a „dosarului documentar” al unei ºcolar / numãrul total de care dispune biblioteca.
probleme etc. E) INDICELE DE FRECVENÞÃ - raportul dintre 

d) acþiuni de popularizare a cãrþilor ºi a bibliotecii: numãrul total de cititori care au frecventat biblioteca pe an 
programarea „zilei bibliotecii”, a „sãptãmânii cãrþii ºcolar / numãrul cititorilor persoane fizice înscriºi la 
pentru copii”, a „sãptãmânii presei” etc.; crearea de bibliotecã.
cercuri ale prietenilor cãrþii ºi ai bibliotecii. F) INDICATORI FIZICI U/M
Reprezentanþii elevilor pe clase vor alcãtui colectivul de - numãr volume achiziþionate anual
sprijin al bibliotecii. Organizarea - cu prilejul unor date - numãr utilizatori persoane fizice
aniversare - a unor simpozioane, mese rotunde, montaje - frecvenþa utilizatorilor în cifre absolute
literare, seri literare etc. Organizarea unor concursuri gen - numãr volume consultate
„Cine ºtie rãspunde”, „Cel mai bun cititor”, „Topul G) INDICATORI DE EFICIENÞÃ - se calculeazã 
cititorului”, „Cãlãtorii pe hartã”, expoziþii de carte, costul mediu per utilizator, care e raportul: împãrþirea 
expunere la gazeta de perete „Biblioteca”. bugetului / numãrul de cititori.

e) planificarea pe clase, cu ajutorul diriginþilor, a La solicitarea organelor ºi foruri lor tutelare,  
informãrii acestora privind conþinutul ºi volumul lecturii bibliotecarul întocmeºte situaþii statistice ºi în cursul 
elevilor. anului ºcolar.

f) nominalizarea modalitãþilor ºi a acþiunilor de 
antrenare a elevilor la activitãþile de bibliotecã. Aurelia TÃNASE,

g) precizarea perioadelor de inventariere ªcoala Generalã Nr. 9 Piteºti

Activitatea de planificare a activitãþii bibliotecii
de evidenþã ºi statisticã
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bibliotecilor, legea depozitului legal, 
legea privind promovarea culturii 
române în strãinãtate ca fiind printre 
preocupãrile celor din MCC. Din 
bugetul acestui minister se vor face ºi 
achiziþii de carte ºi plãþi de abo-
namente în valoare de 10 miliarde lei 
pentru bibliotecile publice anul acesta.
! preºedintele în funcþie al ABIR, 
domnul Mircea Regnealã, a fãcut 
marele anunþ: de la 1 octombrie 
România va avea un Catalog Colectiv 
Virtual funcþional utilizând softul 
Metalib comercializat de Ex Libris.
! Un anunþ important a fãcut ºi 
secþia de referinþe a ABIR, care a 

 
www.lib.ugal.ro/services/remro/).

Au fost decernate urmãtoarele premii 
ºi diplome ABIR:

lansat portalul REM-RO (http://

Premiul "Nicolae Georgescu-
Tistu"
! Bibliotecari ºcolari: Viorica 

Morãrescu - Filiala Olt
! Bibliotecari universitari: Anca 

Podgoreanu - Filiala Bucureºti 

Premiul "Ioan Bianu"
! Bibliotecari ºcolari: Kiss László - 

Filiala Covasna
! Bibliotecari universitari: Angela 

Repanovici - Filiala Braºov 

Premiul pentru management de 
asociaþie
! Emilia Înaltu - Filiala Argeº 

Diplome de onoare
! Vasile Þâra - Filiala Timiº
! Domnica Þâmpãu - Filiala 

Suceava 

Diplome de fidelitate
! Dan-Radu Popescu - Filiala 

Bucureºti
! Viorica Morãrescu - Filiala Olt 

Diplome
! Luminiþa Danciu, Octavia 

Stãncioiu, Mariana Koronka, 
Rodica Lagy, Bianca Moraru, 
Angela Nicola, Luminiþa 
Pasãre, Elisabeta Muntean, 
Georgeta Boncia, Iuliana 
Kaszony, Karina Straja, Adina 
Ianc-Cuza, Mioara Costinaº - 
Filiala Hunedoara 

! Ileana Bãlan, Dana Stana, Lucia 
Toma - Filiala Argeº 

! Laurenþiu Stan - Filiala Bucureºti 
! Viorica Mrejeru - Filiala Constanþa 
! Alina Firan - Filiala Gorj 
! Stela Sebe - Filiala Vrancea 
 

În 2006, conferinþa ABIR se va tine 
la Timiºoara, ca de fiecare datã, tot în 
luna septembrie.

Dana STANA
Universitatea din Piteºti
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PROGRAMUL ACTIVITÃÞILOR DESFÃªURATE

DE BIBLIOTECARII DIN ÎNVÃÞÃMÂNT
ÎN ANUL ÞCOLAR 2005-2006

18 ianuarie 2006 - ªcoala Nr.1 Piteºti
1. Program artistic „Unirea Principatelor”

Bahrim Aurelia, ªcoala Nr.1 Piteºti
2. Scriitori români - luptãtori pentru Unire

Badea Irina, ªcoala Generalã „G. Topârceanu” Mioveni
Hera Ionica, ªcoala „L. Rebreanu” Mioveni

3. Evidenþa colecþiilor
Bahrim Aurelia, ªcoala Nr.1 Piteºti
Cristea Mioara, ªcoala Nr.17 Piteºti

4. De vorbã despre cãrþi
Oproiu Elisabeta, ªcoala Nr.15 Piteºti

5. Informare CCD, ABIR
ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti

15 martie 2006 - Casa Corpului Didactic
1. Stimularea lecturii elevilor

Toma Lucia, ªcoala Nr.2 „Ion Minulescu” Piteºti
2. Astãzi nu mai citeºte nimeni?

Oproiu Elisabeta, ªcoala Nr.15 Piteºti
3. Contribuþia bibliotecii ºcolare la sporirea eficienþei 
procesului instructiv-educativ

Oprea Elena, ªcoala Nr.19 Piteºti
4. Informare CCD, ABIR

ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti

17 mai 2006 - BCU Bucureºti
1. Vizitã BCU Bucureºti

Colectiv
2. Analiza activitãþii bibliotecilor în anul ºcolar 2005-2006

Dezbateri
3. Informare CCD, ABIR

ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti

21 septembrie 2005 - Casa Corpului Didactic

1. Alcãtuirea planului de activitãþi al întâlnirilor ABIR 
pentru anul ºcolar 2005-2006

Colectiv
2. Prezentarea CD-ului „Buletin ABIR - textul integral al 
articolelor publicate în perioada 1997-2004”

Nuþã Gabriela, ªcoala Nr.5 Piteºti
3. Informare ABIR - Conferinþa Naþionalã de la Petroºani, 
septembrie 2005

Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti
4. Informare CCD - legislaþie biblioteci

ªufariu Mirela, CCD Argeº

16 noiembrie 2005 - Casa Corpului Didactic
1. Constituirea colecþiilor - clasificarea documentelor

Rãduþu Cristina, Liceul Teoretic Topoloveni
2. Catalogare în bibliotecile ºcolare

Murãrescu Amalia, Colegiul „Ferdinand I” Curtea de 
Argeº
3. Basmul, lectura favoritã a copiilor; Hora anotimpurilor-
Toamna/montaj literar

Bodescu Luminiþa, ªcoala Nr.8 Piteºti
înv. Minulescu Carmen, ªcoala Nr.8 Piteºti

4. Informare CCD, ABIR
ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti
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Problemele ce trebuie incluse în planul de activitãþi (verificare), recondiþionare, conservare, casare, legare a 
sunt urmãtoarele: publicaþiilor.

a) analiza modului în care colecþiile de publicaþii h) mãsurile preconizate în privinþa asistenþei de 
(prin numãrul ºi structura lor tematicã) rãspund cerinþelor specialitate care urmeazã sã fie acordatã de cãtre 
beneficiarilor; completarea corectã, înregistrarea ºi bibliotecarul metodist bibliotecilor ºcolare din satele 
organizarea publicaþiilor; studierea gradului de circulaþie aparþinãtoare, din judeþ.
a diferitelor categorii de publicaþii. i) acþiuni vizând perfecþionarea profesionalã a 

b) as ig ur ar ea  p er ma ne nt ã ºi  m od er ni za re a bibliotecarului (participarea la cursuri ºi instructaje 
aparatului bibliografic informaþional; verificarea ºi organizate de forurile tutelare, schimburi de experienþã, 
aducerea la zi a catalogului sistematic ºi a celui alfabetic, studiu individual etc.).
pe autori ºi titluri; alcãtuirea unor bibliografii, fiºiere, j) probleme administrativ-gospodãreºti.
cataloage, dosare pe diferite teme ºi capitole ale La începutul anului ºcolar, planul de activitãþi este 
programelor ºcolare, în colaborare cu cadrele didactice; supus aprobãrii directorului, care este direct rãspunzãtor 
întocmirea de liste de t itluri ale cãrþilor recent de activitatea bibliotecarului, face parte din planul anual 
achiziþionate. al ºcolii, astfel încât sã contribuie la îmbunãtãþirea 

c) etapele de înscriere a majoritãþii elevilor la procesului instructiv-educativ al ºcolii.
bibliotecã; analiza intereselor de lecturã ale elevilor ºi La încheierea anului ºcolar, bibliotecarul întocmeºte 
gruparea acestora în funcþie de particularitãþile lor (elevi darea de seamã anualã ºi situaþia statisticã anualã, care se 
care au dificultãþi la anumite discipline, cititori cu completeazã pe baza datelor extrase din registrele de 
preferinþe unilaterale, speciale, cititori fãrã nici un sistem evidenþã ale bibliotecii. Aceste date sunt controlate în 
de lecturã, cititori superficiali, cititori pasionaþi de prealabil ºi confirmate de directorul unitãþii.
lecturã); mãsuri preconizate pentru orientarea ºi educarea În darea de seamã se dau urmãtorii indici:
lecturii acestora, potrivit cerinþelor procesului instructiv- A) INDICELE DE STRUCTURÃ - raportul numãrul 
educativ ºi þinând seama de particularitãþile de vârstã, de de cititori (elevi, cadre didactice, alte categorii) / numãrul 
pregãtirea ºi de interesele individuale ale acestora total de cititori.
(discuþii cu caracter de recomandare la împrumutul B) INDICELE DE ATRAGERE - raportul numãrul 
cãrþilor, convorbiri despre cãrþile citite, întocmirea de cititorilor elevilor înscriºi / numãrul total al elevilor ºcolii.
liste ºi planuri generale ºi individuale de lecturã); C) INDICELE DE LECTURÃ - media cãrþilor 
familiarizarea elevilor privind utilizarea eficientã a împrumutate unor cititori sau consultate în sala de lecturã 
colecþiilor ºi serviciilor oferite de bibliotecã, normele de în decursul unui an ºcolar, raportul numãr total al 
împrumut ºi de consultare a publicaþiilor; îndrumarea în publicaþiilor împrumutate / numãrul total al cititorilor 
folosirea cataloagelor ºi a lucrãrilor de referinþã, în înscriºi.
selectarea lucrãrilor care le sunt necesare, fiºarea ºi D) INDICELE DE CIRCULAÞIE - raportul dintre 
sistematizarea materialului selectat, alcãtuirea unei numãrul publicaþiilor împrumutate sau consultate pe an 
bibliografii sau chiar a „dosarului documentar” al unei ºcolar / numãrul total de care dispune biblioteca.
probleme etc. E) INDICELE DE FRECVENÞÃ - raportul dintre 

d) acþiuni de popularizare a cãrþilor ºi a bibliotecii: numãrul total de cititori care au frecventat biblioteca pe an 
programarea „zilei bibliotecii”, a „sãptãmânii cãrþii ºcolar / numãrul cititorilor persoane fizice înscriºi la 
pentru copii”, a „sãptãmânii presei” etc.; crearea de bibliotecã.
cercuri ale prietenilor cãrþii ºi ai bibliotecii. F) INDICATORI FIZICI U/M
Reprezentanþii elevilor pe clase vor alcãtui colectivul de - numãr volume achiziþionate anual
sprijin al bibliotecii. Organizarea - cu prilejul unor date - numãr utilizatori persoane fizice
aniversare - a unor simpozioane, mese rotunde, montaje - frecvenþa utilizatorilor în cifre absolute
literare, seri literare etc. Organizarea unor concursuri gen - numãr volume consultate
„Cine ºtie rãspunde”, „Cel mai bun cititor”, „Topul G) INDICATORI DE EFICIENÞÃ - se calculeazã 
cititorului”, „Cãlãtorii pe hartã”, expoziþii de carte, costul mediu per utilizator, care e raportul: împãrþirea 
expunere la gazeta de perete „Biblioteca”. bugetului / numãrul de cititori.

e) planificarea pe clase, cu ajutorul diriginþilor, a La solicitarea organelor ºi foruri lor tutelare,  
informãrii acestora privind conþinutul ºi volumul lecturii bibliotecarul întocmeºte situaþii statistice ºi în cursul 
elevilor. anului ºcolar.

f) nominalizarea modalitãþilor ºi a acþiunilor de 
antrenare a elevilor la activitãþile de bibliotecã. Aurelia TÃNASE,

g) precizarea perioadelor de inventariere ªcoala Generalã Nr. 9 Piteºti

Activitatea de planificare a activitãþii bibliotecii
de evidenþã ºi statisticã
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bibliotecilor, legea depozitului legal, 
legea privind promovarea culturii 
române în strãinãtate ca fiind printre 
preocupãrile celor din MCC. Din 
bugetul acestui minister se vor face ºi 
achiziþii de carte ºi plãþi de abo-
namente în valoare de 10 miliarde lei 
pentru bibliotecile publice anul acesta.
! preºedintele în funcþie al ABIR, 
domnul Mircea Regnealã, a fãcut 
marele anunþ: de la 1 octombrie 
România va avea un Catalog Colectiv 
Virtual funcþional utilizând softul 
Metalib comercializat de Ex Libris.
! Un anunþ important a fãcut ºi 
secþia de referinþe a ABIR, care a 

 
www.lib.ugal.ro/services/remro/).

Au fost decernate urmãtoarele premii 
ºi diplome ABIR:

lansat portalul REM-RO (http://

Premiul "Nicolae Georgescu-
Tistu"
! Bibliotecari ºcolari: Viorica 

Morãrescu - Filiala Olt
! Bibliotecari universitari: Anca 

Podgoreanu - Filiala Bucureºti 

Premiul "Ioan Bianu"
! Bibliotecari ºcolari: Kiss László - 

Filiala Covasna
! Bibliotecari universitari: Angela 

Repanovici - Filiala Braºov 

Premiul pentru management de 
asociaþie
! Emilia Înaltu - Filiala Argeº 

Diplome de onoare
! Vasile Þâra - Filiala Timiº
! Domnica Þâmpãu - Filiala 

Suceava 

Diplome de fidelitate
! Dan-Radu Popescu - Filiala 

Bucureºti
! Viorica Morãrescu - Filiala Olt 

Diplome
! Luminiþa Danciu, Octavia 

Stãncioiu, Mariana Koronka, 
Rodica Lagy, Bianca Moraru, 
Angela Nicola, Luminiþa 
Pasãre, Elisabeta Muntean, 
Georgeta Boncia, Iuliana 
Kaszony, Karina Straja, Adina 
Ianc-Cuza, Mioara Costinaº - 
Filiala Hunedoara 

! Ileana Bãlan, Dana Stana, Lucia 
Toma - Filiala Argeº 

! Laurenþiu Stan - Filiala Bucureºti 
! Viorica Mrejeru - Filiala Constanþa 
! Alina Firan - Filiala Gorj 
! Stela Sebe - Filiala Vrancea 
 

În 2006, conferinþa ABIR se va tine 
la Timiºoara, ca de fiecare datã, tot în 
luna septembrie.

Dana STANA
Universitatea din Piteºti
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PROGRAMUL ACTIVITÃÞILOR DESFÃªURATE

DE BIBLIOTECARII DIN ÎNVÃÞÃMÂNT
ÎN ANUL ÞCOLAR 2005-2006

18 ianuarie 2006 - ªcoala Nr.1 Piteºti
1. Program artistic „Unirea Principatelor”

Bahrim Aurelia, ªcoala Nr.1 Piteºti
2. Scriitori români - luptãtori pentru Unire

Badea Irina, ªcoala Generalã „G. Topârceanu” Mioveni
Hera Ionica, ªcoala „L. Rebreanu” Mioveni

3. Evidenþa colecþiilor
Bahrim Aurelia, ªcoala Nr.1 Piteºti
Cristea Mioara, ªcoala Nr.17 Piteºti

4. De vorbã despre cãrþi
Oproiu Elisabeta, ªcoala Nr.15 Piteºti

5. Informare CCD, ABIR
ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti

15 martie 2006 - Casa Corpului Didactic
1. Stimularea lecturii elevilor

Toma Lucia, ªcoala Nr.2 „Ion Minulescu” Piteºti
2. Astãzi nu mai citeºte nimeni?

Oproiu Elisabeta, ªcoala Nr.15 Piteºti
3. Contribuþia bibliotecii ºcolare la sporirea eficienþei 
procesului instructiv-educativ

Oprea Elena, ªcoala Nr.19 Piteºti
4. Informare CCD, ABIR

ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti

17 mai 2006 - BCU Bucureºti
1. Vizitã BCU Bucureºti

Colectiv
2. Analiza activitãþii bibliotecilor în anul ºcolar 2005-2006

Dezbateri
3. Informare CCD, ABIR

ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti

21 septembrie 2005 - Casa Corpului Didactic

1. Alcãtuirea planului de activitãþi al întâlnirilor ABIR 
pentru anul ºcolar 2005-2006

Colectiv
2. Prezentarea CD-ului „Buletin ABIR - textul integral al 
articolelor publicate în perioada 1997-2004”

Nuþã Gabriela, ªcoala Nr.5 Piteºti
3. Informare ABIR - Conferinþa Naþionalã de la Petroºani, 
septembrie 2005

Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti
4. Informare CCD - legislaþie biblioteci

ªufariu Mirela, CCD Argeº

16 noiembrie 2005 - Casa Corpului Didactic
1. Constituirea colecþiilor - clasificarea documentelor

Rãduþu Cristina, Liceul Teoretic Topoloveni
2. Catalogare în bibliotecile ºcolare

Murãrescu Amalia, Colegiul „Ferdinand I” Curtea de 
Argeº
3. Basmul, lectura favoritã a copiilor; Hora anotimpurilor-
Toamna/montaj literar

Bodescu Luminiþa, ªcoala Nr.8 Piteºti
înv. Minulescu Carmen, ªcoala Nr.8 Piteºti

4. Informare CCD, ABIR
ªufariu Mirela, CCD Argeº
Înaltu Emilia, Colegiul Economic Piteºti
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1. Secþiunea Catalogare-Indexare - Organizarea celei de-a 10-a Conferinþe EAHIL - Cluj-
- Organizarea unui seminar naþional privind conþinutul Napoca, 11-16 septembrie 2006 Reuniunea comitetului 
documentului intitulat Functional Requirements for local de organizare (din a cãrui componentã fac parte 
Bibliographic Records (FRBR) - seminar (trim IV, 2005, reprezentanþi din toate bibliotecile medicale din þarã) (mai 
Bucureºti) 2006, Cluj-Napoca)
- Organizarea unui seminar despre descrierile analitice în 
contextul formatelor de schimb existente în bibliotecile 8. Secþiunea Statisticã ºi evaluare
participante la proiectul NUSIDOC (trim II, 2006) - Centralizarea ºi uniformizarea tipizatelor utilizate în 
- Obþinerea drepturilor de traducere ºi traducerea volumului biblioteci ºi conceperea unui formular electronic (Excel) 
The Universal Decimal Classification: a Guide to its Use, de pentru transmiterea datelor statistice de bibliotecã (trim. IV, 
I.C. Mcllwaine (trim.IV, 2006) 2005)

- Realizarea unei întruniri a secþiunii, în comun cu secþiunea 
2. Secþiunea Achiziþie ºi dezvoltarea colecþiilor Dezvoltare profesionalã ºi legislaþie de bibliotecã, în 
- Criterii de achiziþie partajatã a documentelor pe toate vederea analizei situaþiei statistice comparative pe ultimii 
tipurile de suporþi (trim.III, 2006) ani ºi a finalizãrii listei cu indicatorii de performanþã 
- Evaluarea consultãrii ProQuest în anul 2005 (trim I, 2006) relevanþi pentru bibliotecile din sistemul de învãþãmânt 

(semestrul I, 2006, Cluj-Napoca)
3. Secþiunea Comunicarea documentelor ºi împrumut 
interbibliotecar 9. Secþiunea Informatizare
- Comunicarea în bibliotecã - sesiune de comunicãri (mai - Elaborarea unui Ghid de digitizare a documentelor din 
2006, Suceava) biblioteci.

- Actualizarea ºi extinderea facilitãþilor site-ului ABIR.
4. Secþiunea Dezvoltare profesionalã ºi legislaþie de 
bibliotecã 10. Secþiunea Biblioteci ºcolare ºi ale caselor corpului 
- Realizarea unei întruniri a secþiunii, în comun cu secþiunea didactic
Statisticã ºi evaluare, în vederea analizei situaþiei statistice - Perfecþionarea bibliotecarilor ºcolari pentru CDI-uri - 
comparative pe ultimii ani ºi a finalizãrii listei cu indicatorii seminar (semestrul I, 2006, Bucureºti)
de performanþã relevanþi pentru bibliotecile din sistemul de 
învãþãmânt (semestrul I, 2006, Cluj-Napoca) 11. Secþiunea Colecþii speciale
- Realizarea unui dosar de legislaþie de interes pentru În pofida unor repetate apeluri, nu s-a primit nici un rãspuns 
bibliotecarii din învãþãmânt ºi punerea lui la dispoziþie pe de la d-na Meda Diana Barcã, preºedintele secþiunii, la 
site-ul ABIR (trim.IV, 2005) solicitarea ABIR de a transmite obiectivele acesteia pentru 
- Organizarea cursurilor ºi stagiilor de perfecþionare, în perioada 2005-2006.
conformitate cu legislaþia în vigoare (permanent)

12. Secþiunea Editorialã
5. Secþiunea Referinþe - Publicarea lucrãrii Introducere în serviciile de referinþe 
- Derularea etapei a II-a a proiectului de furnizare de digitale (trim. IV, 2005)
referinþe în mod partajat REM-RO - seminar (trim II, 2006, - Continuarea editãrii publicaþiilor Informaþii ABIR ºi 
Galaþi) Revista Românã de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii 

(trimestrial)
6. Secþiunea Periodice - Realizarea ediþiei în limba englezã a site-ului ABIR ºi a 
- Analiza situaþiei actuale a serviciilor de periodice din publicaþiei Informaþii ABIR.
bibliotecile universitare: structurã (activitãþi, personal, - Actualizarea periodicã a site-ului ABIR.
competenþe) ºi colecþii

(Material preluat din Informaþii ABIR,- Elaborarea fiºei postului pentru activitatea de achiziþie ºi 
An 9, Nr.3, pag.3)prelucrare a publicaþiilor periodice

- Realizarea unei bibliografii a lucrãrilor de referinþe utile 
pentru activitatea serviciilor de periodice
- Uniformizarea descrierilor de periodice din bazele de date 
ale bibliotecilor universitare - studiu realizat în cadrul 
proiectului NUSIDOC
- Realizarea unei liste de discuþii dedicate

7. Secþiunea Biblioteci medicale
- Realizarea unei întruniri a secþiunii, cu tema Achiziþia 
partajatã, în sistem consorþiu, a abonamentelor la reviste 
online (noiembrie 2005, Bucureºti)

Planurile de activitãþi ale secþiunilor profesionale (2005-2006)
(aprobate la A XVI-A Conferinþã Naþionalã a ABIR)
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