PROGRAM DE LUCRU
BIBLIOTECA CASEI CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA

De luni până joi în intervalul orar 8.00-9.00 și 15.30-16.00:
- activitate specifică de bibliotecă: dezvoltarea colecțiilor, evidență, organizare, catalogare, comunicare,
conservare, gestionare a documentelor, verificare calculatoare - stații de lucru utilizatori.
Programul cu publicul, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.30 inculde:
a) Servicii de împrumut:
- împrumut la domiciliu;
- studiul documentelor în sala de lectură;
- accesul la colecţiile altor biblioteci prin împrumut interbibliotecar;
- rezervare publicaţii.
b) Servicii de referinţă:
- informare şi documentare bibliografică (ţine utilizatorii la curent cu informaţiile recente, actualizate
periodic pe edu. ro, isj.sv.edu.ro, usv.ro etc);
- cercetări bibliografice şi documentare speciale la cerere;
- asistenţă de specialitate pentru consultarea cataloagelor tradiționale și cel on-line(http://ccdsv.ebibliophil.ro/);
- consultaţii biblioteconomice privind cultura informației și tehnica muncii intelectuale;
- elaborare de informaţii de orientare pentru utilizatori, care solicită informaţii pe anumite domenii;
- servicii de informare comunitară;
- servicii de informare culturală locală;
- furnizare de informaţii la distanţă;
- consultanţă în informarea extinsă (căutarea, selecţia, adăugare de valoare).
c) Alte servicii:
- organizarea de manifestări culturale (lansări de carte, evenimente editoriale, etc);
- organizarea de cursuri de instruire pentru utilizatori;
- organizare de activităţi pe bază de voluntariat;
- multiplicarea documentelor la cerere.
d) Servicii speciale
- servicii de orientare şi instruire a utilizatorilor (precizarea restricţiilor privind securitatea
calculatoarelor din acces public şi opţiunile privind securitatea fişierelor, accesarea şi navigarea pe
Internet, localizarea resurselor, precum şi descărcarea şi salvarea fişierelor de toate tipurile, să deschidă
o poştă electronică - să acceseze, creeze și să răspundă la mesaje, să gestioneze datele de contact, să
anexeze fişiere, să identifice mesajele de tip spam, de semnalare nu numai a documentelor şi
informaţiilor de care au nevoie, ci şi sursele de informare - publicaţii secundare, biblioteci, organisme
profesionale - şi locul în care acestea funcţionează şi pot fi găsite);
- servicii oferite prin consultarea bazelor de date stocate în cataloagele electronice OPAC naționale;
- dezvoltare de jocuri pentru copii - miniludotecă;
Vinerea – zi metodică a bibliotecarilor școlari din județul Suceava:
- organizează consfătuirea anuală și cercurile metodice semestriale ale bibliotecarilor școlari din județ
împreună cu inspectorul de specialitate;
- asigură servicii de informare, consiliere metodică, asistență, vizite metodice și formare continuă
pentru bibliotecarii școlari din județ;
- organizează și desfășoară ședințele periodice de lucru cu bibliotecarii școlari metodiști.

