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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIBLIOTECII ŞCOLARE
• Ziua internaţională a bibliotecilor şcolare a fost
promulgată în 1999 de către dr. Blanche Woolls,
preşedintele de atunci al Asociaţiei internaţionale
a bibliotecilor Şcolare-IASL.
• www.iasl-online.org este site-ul Asociaţiei
internaţionale a bibliotecilor şcolare
• Până în octombrie 2008, unităţile şcolare din
toate ţările lumii sărbătoreau în ultima zi de luni
a lui octombrie, Ziua internaţională a bibliotecilor
şcolare.

LUNA INTERNAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE
 Începând cu octombrie 2008, Asociaţia internaţională a
bibliotecilor şcolare a reuşit să promulge Luna
internaţională a bibliotecilor şcolare, ce va fi sărbătorită
anual, în octombrie.
 Prin aceasta, s-a reuşit sublinierea importanţei bibliotecilor
şcolare.
 Luna internaţională a bibliotecilor şcolare extinde perioada
în care slujitorii bibliotecii şcolare pot desfăşura activităţi de
promovare a imaginii şi rolului bibliotecii şcolare în
societate.
 Poate fi aleasă o zi, o săptămână şi chiar o lună pentru a
marca acest eveniment.

Marcarea evenimentului
la nivel naţional şi internaţional
 În această perioadă, bibliotecile şcolare din ţara
noastră vor desfăşura activităţi specifice prin care
vor face cunoscut rolul bibliotecii şcolare în
educaţie, societate şi cultură.
 Pe plan internaţional, bibliotecile şcolare vor
găzdui târguri de carte, vor recunoaşte meritele şi
contribuţiile pe care le-au avut diverse
personalităţi în realizarea unor proiecte derulate
prin bibliotecile şcolare, vor distribui scrisori de
informare, vor găzdui invitaţi din domeniu şi vor
întări legăturile cu comunitatea locală.

Proiectele iniţiate de
Asociaţia internaţională a bibliotecarilor şcolari
• „Semnul de carte” 2007
• „Ce am făcut în luna internaţională a bibliotecii şcolare 2008?”
• „Ce facem în luna internaţională a bibliotecii şcolare 2009 ? ”„
Diversitate – Provocare – Flexibilitate ” 2010
• “Lectura de suflet” 2011
• Biblioteca şcolară: Cheia către trecut, prezent şi viitor 2012
• Bibliotecile şcolare : căi de acces pentru viaţă 2013
• Biblioteca școlii: laborator de idei 2014
• Ce fac oamenii pentru ISLM? (International School Library
Month ) 2015

Programul evenimentului 2015
- prezentarea PPT Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare - Biblioteca Casei Corpului
Didactic “George Tofan” Suceava 2015 - prof. Daniela Argatu;
- prezentarea PPT a elevului Ionuț Negru, clasa a XII-a A, “Cartea nu va muri” bazată pe
dialogul dintre Umberto Eco şi Jean-Claude Carrière, din volumul "Nu speraţi că veţi
scăpa de cărţi";
- momentul muzical susținut la mandolină de elevele Delia Gărgan, Ruth Tcaciuc și
Beatrice Carp de la clasa a IX-a H;
- mini-expoziția de carte veche (cca 100 de ani - bibl. Roxana Chiriac);
- momentul muzical reprodus după Doina și Ion Aldea Teodorovici – “Eminescu” și
susținut vocal și la chitară de elevii Vladimir Fedoruk, Constantin Rotăreanu și
Teodora Vieriu de la clasa a XI-a C;
- mini-expoziția de grafică “Ilustrații de carte” realizate de Patricia Poroch de la clasa a Xa E și Ana Zavricico, Lavinia Șoiman, Florin Avram, Cristina Iacob, Ioana Cușnir,
Ștefanida Scutelnic, Isabela Matei, Francesca Havrisciuc, Marina Ungureanu, Claudia
Dumitraș de la clasa a IX-a E indrumati de doamna profesor Loredana Horodinca;
- un alt moment muzical vocal interpretat de elevele Petronela Puraveț, Louisa Proțiuc și
Oana Teodorescu de la clasa a IX-a E;
- moment poetic (creație proprie) “Templul cărților”– Ana Zavricico;
- eseurile reunite sub genericul “Și cărțile au suflet” realizate de elevele Ioana Diana
Rebenciuc și Ștefanida Scutelnic de la clasa a IX-a E.
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