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I. Proiectarea activităţii:
1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în
vigoare recomandate pentru funcţionarea bibliotecii
şcolare:
- evidenţa centralizată, globală şi individuală a
fondului documentar;
- prelucrarea informaţiilor cuprinse în documente şi
valorificarea lor prin intermediul instrumentelor de
informare şi documentare: cataloage topografic,
alfabetic și sistematic-alfabetic, on-line, bibliografii,
cercetări bibliografice, informări curente şi
retrospective etc.

1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unităţii:
- actualizarea permanentă a bazei de date a bibliotecii în programul integrat
eBibliophil;
- organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu
principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;
- realizarea de bibliografii la cerere şi a tranzacţiilor biblioteconomice on-line;
- difuzarea documentelor (împrumut de publicaţii la domiciliu şi consultare în
sala de lectură cu acces direct la colecţii) şi evidenţa activităţiilor şi
serviciilor;
- asigurarea bazei materiale a învăţământului prin elaborarea şi publicarea de
articole de specialitate în revista instituţiei (Şcoala Bucovineană) şi în
periodice ştiintifice şi de specialitate (Biblioteca, Revista Română de
Biblioteconomie şi Ştiinţa informării), dar şi prin efectuarea lucrărilor de
xerocopiere, recondiţionare a publicaţiilor deteriorate fizic etc ;
- realizarea de donaţii, schimburi interbibliotecare la nivel judeţean şi
naţional.

II. Realizarea activităţii:
1. Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico–ştiinţifice şi
psihopedagogice, s-a realizat la nivelul unităţii de învăţământ
sau pe grupe de unităţi prin:
a) Activitatea centrelor metodice la nivelul unităţilor şcolare:
întâlniri metodice zonale lunare la care s-au discutat aspecte
legate de îmbunătăţirea competenţelor de lectură /obiectiv
fundamental al bibliotecarului, cu strategii de stimulare a
lecturii în vederea prevenirii analfabetismului funcţional,
despre Proiectul „Să ştii mai multe, să fii mai bun” (fiecare
bibliotecă şcolară a desfăşurat programe cu activităţi dedicate
acestei săptămâni).

b) Activitatea metodică şi psihopedagogică la
nivelul consfătuirilor anuale, cercurilor metodice
(schimb de experienţă semestrial):
- Participare la cea de-a a XXVI-a Conferință
Națională a Asociației Bibliotecarilor din România,
cu tema BIBLIOTECA ȘI PROVOCĂRILE EPOCII
DIGITALE care s-a desfășurat în perioada 9-11
septembrie 2015 la Biblioteca Centrală Universitară
”Mihai Eminescu” din Iași;

- Consfătuirea anuală a bibliotecarilor şcolari din judeţul Suceava 26.09.2015, participanţi: 72 bibliotecari şcolari şi cadre didactice având
în gestiune biblioteci şcolare, la Colegiul de “Artă Ciprian” Porumbescu
Suceava;
- Participare la Simpozionului regional Educația nonformală - punte de
legătură între teorie și practică, în cadrul săptămânii dedicate
Festivalului Național al Șanselor Tale - România 2015, ediția a XV-a cu
tema” Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală”,
Piatra Neamț, în perioada 24- 30 noiembrie 2015;
- Participare la Simpozionul internațional Obiceiuri și tradiții la români,
noiembrie, ediția XII-a, decembrie 2015, Timișoara;
- Participare la Simpozionului regional Rolul complementarităţii
educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului,
organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel
Guguianu” Zorleni, 27/28.11.2015;

- Cercul metodic, 4 decembrie 2015, cu tema Îmbunătățirea
competenței de lectură a elevilor prin intermediul bibliotecii
școlare/CDI, la Colegiul Agricol „Andronic Motrescu” Rădăuţi.
Responsabil: bibliotecar şcolar Harasemiuc Elisabeta Iuliana, 62 de
bibliotecari şcolari şi cadre didactice având în gestiune biblioteci
şcolare;
- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a CCD „George Tofan” Suceava
- ediţia a IX-a Competențe pentru viață în activități formale și nonformale, secţiunea biblioteci/ CDI, 12 februarie 2016, Colegiul
Național „Petru Rareș” Suceava;
- Activităţi cultural-educative desfăşurate în perioada 6-10 aprilie
2016 de bibliotecile şcolare în cadrul Programului „Școala altfel: Să
știi mai multe, să fii mai bun!” , conform anexei la ordinul MECS nr.
4496 /13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016;

-Organizarea
Simpozionului
interjudețean
dedicat
bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști, ediţia a Va, Biblioteca între imagine și realitate la Colegiul Economic
„Dimitrie Cantemir” Suceava, motto: Ideile bune se strâng la
bibliotecă!, 23.04.2016 (bibl. Adina Lahman);
- Noaptea bibliotecilor româneşti – 41 de biblioteci şcolare
participante, 23 aprilie 2016, orele 16-19.00;
- Cerc metodic, 6 mai 2016, ora 11.00, cu tema Îmbunătățirea
competenței de lectură a elevilor prin intermediul bibliotecii
școlare/CDI; la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni.
Responsabil: bibliotecar școlar Beatris Doriana Stan, 48 de
bibliotecari şcolari şi cadre didactice având în gestiune
biblioteci şcolare;
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- Participare la Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului
Didactic „Educaţie şi formare profesională în spiritul cerinţelor
europene” în cadrul sesiunii de primăvară a Secţiunii „Tehnici
Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din
România (ABR), 16 mai 2016, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
din Bucureşti;
- Realizarea de activități de informare, îndrumare în cadrul proiectului
,,DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică și consiliere
pentru studenți - DECARDS” - POSDRU/189/2.1/G/155886, partener al
USV ,,Ștefan cel Mare”;
- Coordonare națională unui studiu european inițiat de Goethe-Institut:
Competența informatională și educația media pentru bibliotecarii
școlari;

- Participare la cea de-a 7-a ediție a Conferinței Naționale „Biblioteca
școlară – spațiu ideal de informare și comunicare”: Universitatea de
Vest din Timișoara, prin Departamentul de Filosofie și Științe ale
Comunicării, Casa Corpului Didactic Timiș, 6 septembrie 2016 ;
- Participare la Conferința Națională „Biblioteca fără bariere” a
Asociației Bibliotecarilor din România ediția a XXVII – a Timișoara, 7 —
9 septembrie 2016;
- Şedinţe de lucru periodice cu bibliotecarii metodişti zonali:
11.12.2015, 10.01.2016, 14.02.2016;
- Şedinţe de lucru trimestriale în Consiliul Naţional al ABR, în calitate
de vicepreședinte;
- consultanţă de specialitate pentru bibliotecarii şcolari din judeţ;

2. Perfecţionare continuă în oferta CCD:
- Formator pentru cursul avizat prin CCD Suceava –
Managementul colecțiilor de bibliotecă –
tradițional și electronic;
- Formator pentru personalul didactic auxiliar
pentru curs acreditat Legislație și deontologie în
educație, 2015.

III. Comunicare şi relaţionare:
- Am primit premiul Fundației Culturale Bucovina, a XXI-a ediție de
decernare a premiilor anuale pentru creație la secțiunea Volum
științific Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale.
Iaşi, Ed. Stef, 2014 – Daniela Argatu, 18 septembrie 2015;
- Am elaborat Calendarul de evenimente cultural-educative pentru
bibliotecile școlare pentru anul școlar 2015-2016 (http://www.ccdsuceava.ro/pdf/biblioteca/calendar2015.pdf);
- Am colaborat cu CCD Neamț la elaborarea Ghidului activităților
nonformale din CDI (din echipă: prof. Mattyllena Boicu, documentarist
Rodica Crăciun, bibl. Mariana Barbă);
- Revizuirea vol. I din Proceduri în biblioteca școlară și elaborarea vol.
II din Proceduri în biblioteca școlară (Daniela Argatu);
- SC Scream Bistriţa, furnizor soft de bibliotecă (e-bibliophil).

IV. Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
- atelier de formare (15 ore) expert monitor pentru Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 „Istoria recentă a României. Pachet educaţional
pentru cursul opţional de Istoria recentă a României” Contract
POSDRU/153/1.1/S/142342;
- curs avizat, 24 de ore, Tic pentru personalul didactic auxiliar,
12.04.2016.

V. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii
CCD cu instituţii şcolare, de cultură şi parteneri media (Biblioteca
Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava, Monitorul de Suceava, Crai Nou,
Candela Sucevei, Intermedia, Clementmedia, Bucovina TV) cu ocazia:
- Ziua Europeană a limbilor moderne la biblioteca CCD Suceava – 26
septembrie (Daniela Argatu);
-Ziua Internaţională a profesorului la toate instituțiile școlare
sucevene – 5 octombrie 2015;
- Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare organizată de CCD
Suceava și CN de Informatică “Spiru Haret” Suceava (Argatu Daniela
și
bibl.
Roxana
Chiriac),
22.10.2015;
http://www.ccdsuceava.ro/pdf/biblioteca/libs.pdf
- Ziua Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, 5 noiembrie
2015;
- Târgul naţional de educaţie continuă, sub genericul Festivalul
Naţional al Şanselor Tale - 3-9.11.2015;

- Magia Măştilor - spectacol cu măşti tradiţionale organizat de Liceul Tehnologic
"Ion Nistor" din Vicovu de Sus (bibl. Mărioara Bahnean) și desfășurat la Biblioteca
Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (Anișoara Budui și Adriana Gherasim)
27.11.2015;
- Ziua Bucovinei – 28 Noiembrie;
-Magia Măştilor – expoziție de măști tradiționale la sediul CCD George Tofan
Suceava, 7-18.12.2015;
- Ziua Naţională a României - 1 Decembrie 2015;
- Ample evenimente în toate bibliotecile școlare sucevene de Ziua Culturii
Naționale și M. Eminescu și Ziua Caselor Corpului Didactic - 15 ianuarie 2016;
- Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie;
- Expoziții tematice în biblioteci în cadrul Programului POSDRU/153/1.1/S/142342
„Istoria recenta a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie
recentă a României”;
- Diseminarea informațiilor de la Seminarul organizat de Biblioteca de la
Institutului Goethe cu tema „Spaţii de lucru în biblioteci’ (bibl. Roxana Chiriac);

- Ion Luca Caragiale – (“D-ale Caragiale” la CCD Cu Școala Gimnazială Miron
Costin Suceava); 1 februarie 2016;
- Masa rotundă - Mărțișor (Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava,
în colaborare cu Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus) și expoziție,
12.12.2016;
- Ion Creangă - 1 martie 2016 “Un mărțișor pentru literatura română” Proiect
județean Călători în lumea lui Creangă (ISJ, CCD și 11 școli gimnaziale);
- Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare - 4 Martie 2016;
- Ziua Internaţională a Femeii - 8 Martie 2016;
- Ziua Internaţională a Francofoniei; Ziua Internaţională a Teatrului pentru
Copii şi Tineret – 20 Martie 2016;
- Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret – 2 Aprilie 2016;
- Simpozion Internațional “România Între Occident și Oerient”, ed. a VI-a,
Secțiunea Istorie, C. T M. Băcescu Fălticeni, 26 martie 2016;
- Simpozion Internațional “România Între Occident și Oerient”, ed. a VI-a,
Secțiunea Geografie și Științe-Tehnologii, C. T M. Băcescu Fălticeni, 2 aprilie
2016;

- Ziua Europei – 9 Mai 2016;
- Ziua Adolescentului (a doua duminică a lunii mai) - 11 mai 2016;
- Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului; Ziua Mondială a Părinților - 1 iunie
2016;
- 22 aprilie 2016 – Ziua Mondială a bibliotecarului, a cărţii şi a dreptului de
autor: Organizarea Simpozionului interjudeţean, ediția a V-a - Biblioteca
între imagine și realitate, Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava și
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava - 73 de participanți din 6
județe (Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Alba și Timișoara) , Daniela Argatu, Adina
Lahman);
- Eveniment naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti - 23 aprilie 2016;
-Întâlnirea de suflet între generaţii sub genericul Omul şi
cartea la Universitatea „Ştefan cel Mare”- Suceava aflată la cea de-a doua
ediție, dedicată anul acesta doamnei prof. Rodica Iordache, cea care a pus
bazele bibliotecii universitare sucevene, 20 aprilie 2016 (bibl. Anișoara Budui
și Adriana Gherasim)

- Workshop informativ al Proiectului „Investiții pentru comunități
durabile” din cadrul Programului strategic de investiție în mediul
rural inițiat și derulat de Fundația Vodafone România și Fundația de
Sprijin Comunitar, 5.07.2016;
- Participare la Seminarul cu tema „Casa Regală a României. File de
Istorie” organizat de prefectura Suceava, 13 august 2016;
- Participare la Seminarul organizat în cadrul Proiectului Alege
inteligent educația și profesia de succes inițiat de Asociaița Tineri de
Succes, Suceava. la Biblioteca Bucovinei I.G.Sbiera Suceava, 23.08.2016;
- Participare Conferința Un secol de la intrarea Romaniei în Primul
Razboi Mondial, la Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera Suceava, 29 august
2016.

Parteneriate educaţionale: încheiate de bibliotecile şcolare/CDI-uri cu instituţii de
învăţământ similare din ţară şi străinătate, ale administraţiei locale, judeţene (media 7 parteneriate/bibliotecă şcolară):
Cercul de lectură - Cel mai harnic cititor (Școala Gimnazială Berchișești – bibl.
Lăcrimioara Floricica Lupăescu/ CCD George Tofan Suceava);
Acțiuni de voluntariat: Voluntariat pentru copiii din centrele de plasament, Ancuța
Dura, Bibliotecar/ Prof. documentarist Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava;
Acțiuni ale colegilor de la Biblioteca Universității “Ștefan cel Mare” Suceava:
8 octombrie 2015 – Lansări de carte în dialog cu cititorii: Nicolae Băciuţ, Alexandru
Uiuiu, Aurel Buzincu;
15-18 octombrie 2015 - Lansări de carte în cadrul Colocviului Internaţional de Ştiinţe
ale Limbajului „Eugen Coşeriu”;
24.11.2015 - Acces electronic la literatura ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea
sistemului de cercetare şi educaţie din România - training prezentare baze de date;
4.12.2015 – Lansare de carte: Dicţionar de analiza discursului - autor prof. univ. dr.
Rodica Nagy;

Organizarea lansărilor de carte şi a expoziţiilor tematice la sediul
CCD Suceava:
- Expoziţii de carte: Ziua CCD „George Tofan” Suceava;
- Expoziţii tematice realizate în colaborare cu şcolile din judeţ:
Tehnici decorative, 1 Decembrie, Bucuriile iernii, Frumuseţea
copilăriei, Bucurie și culoare.
- Expoziţia de lucrări dedicate Crăciunului cu tema “Vin
sărbătorile!“ prof. Dorin Vasile Procș, Liceul Tehnologic “Vasile
Gherasim” Marginea, în perioada 10-28.12.2015
- Eveniment - Ziua Internaţională a Educaţiei 5.10.2015 - Masă
rotundă CCD G. Tofan Suceava

- Eveniment Ziua CCD George Tofan Suceava 5.11.2015 Masă
rotundă CCD George Tofan Suceava;
- Eveniment Luna internaţională a bibliotecilor şcolare
22.10.2015 CCD George Tofan Suceava;
- Eveniment cu expoziție: Ziua Culturii Naţionale, Mihai
Eminescu și Ziua Caselor Corpului Didactic – Scurt breviar de
identitate (Daniela Argatu);
- Eveniment 2.02.2016 în parteneriat cu Școala Gimnazială
“Miron Costin” Suceava “D-ale Caragiale” dedicat împlinirii
a 164 de ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale (bibl. Camelia
Cocriș);
- Expoziție de mărțisoare și felicitări "MARTIE… MĂRȚISOR"
Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, 15.02-8.03.2016,
(bibl. Mărioara Bahnean.)

- Expoziția Proiectului județean „Călători în lumea lui Creangă” ediția a IV-a a (inițiat și
coordonat de prof. înv. primar Daniela Pasăre de la Școala Gimnazială nr. 8 Suceava
alături de Școlile Gimnaziale nr. 1, 10, “Jean Bart”, „Gr. Ghica Voievod” din Suceava și
din Salcea, Moara, Adâncata, Ipotești, Văratec și Stroești) cu tema “Un mărțișor pentru
literatura română”. Toate lucrările micuților elevi de la aceste școli au fost expuse aici
pentru o săptămână;
- Expoziția cu tema “Mărțișorul prieteniei”, Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Suceava, coordonați de profesoarele Dorina Cocari, Mirela Fărcane, Florica Petrovan;
-Expoziţia de lucrări dedicate Sărbătorilor pascale cu tema “Forme și culori din tradiția
pascală!“ prof. Dorin Vasile Procș, Liceul Tehnologic “Vasile Gherasim” Marginea, în
perioada 15.04-10.05.2016;
-Expoziția Concursului interjudețean “Copiii Europei”, ed. a III-a, 4-25.05.2016, Centrul
Școlar de Educație Incluzivă Suceava, coordonați de profesoarele Dorina Cocari, Mirela
Fărcane;
- Expoziție finalizare Proiect educațional interjudețean Viitorul este verde organizat
de Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea, Suceava și Liceul Teoretic Piatra, Teleorman (prof.
Diana Moisoc, prof. Daniela Casandra, prof. Elena Moldovan), 4.07.2016.

VI. Conduita profesională: planificarea și organizarea principalele
evenimente cultural-educative planificate pentru anul şcolar 20162017 :
- Completarea Chestionarului de Cultura informației este disponibil la
adresa: https://www.surveymonkey.com/r/Y8NSMG6 (până 23
septembrie a.c);
- Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, (21 octombrie 2016) activitate metodică / zone metodice;
- Cercuri metodice (1/semestru);
- Activități de perfecționare pe zone metodice (inclusiv pentru
bibliotecarii școlari începători);
- Activități de perfecționare prin cursuri din Oferta CCD Suceava:
- acreditat: Legislație și deontologie în educație ( 22 CPT, 89 ore);
- avizate: Managementul colecțiilor de bibliotecă – tradițional și
electronic; Managementul serviciilor de bibliotecă pentru elevii cu
dislexie (conform Legii nr. 6/2016 - completare-Legea-educației naționale);

VI. Conduita profesională: planificarea și organizarea principalele evenimente
cultural-educative planificate pentru anul şcolar 2016-2017 :

- Activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în bibliotecile şcolare în cadrul
celor 5 zile consecutive dedicate Programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii
mai bun!” conform OMENCS nr. 4.577/ 20.07.2016 pe următoarele segmente: 21
noiembrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9 iunie
2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie - 2 decembrie
2016, 27 februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9 iunie 2017 (învăţământul
gimnazial, liceal, profesional şi postliceal) și conform OMENCS nr. 5079/31.08.2016
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar (cap. IV, art. 95), și a Ordinului nr. 3.035/10.01.2012
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competițiilor
şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, şcolare şi extraşcolare dar și OMEN nr. 3060/2014.

VI. Conduita profesională: planificarea și organizarea principalele evenimente culturaleducative planificate pentru anul şcolar 2016-2017 :

- Simpozionul interjudețean dedicat bibliotecarilor școlari și profesorilor
documentariști, ediţia a VI-a, Repere actuale ale profesiei de bibliotecar la Colegiul de
Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, motto: Recomanzi o carte, câștigi un destin!, (20
sau 24 aprilie 2017 - Ziua Internaţională a Bibliotecarului, a Cărții şi a Drepturilor de
Autor);
- Noaptea bibliotecilor româneşti, 23.04.2016, orele 18.00-21.00;
- Atragerea donațiilor de cărți (14 Februarie – Ziua Internațională a Donației de Carte)
fructificarea producției editoriale proprii și a sumelor alocate pentru achiziția minimă
de publicații seriale și monografice;
- Încurajarea lecturii în public (4 Martie – Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare)
- Dezvoltarea schimbului interbibliotecar;
- a XXVIII-a Conferință Națională a ABR, septembrie 2017, la Biblioteca Universității
"Transilvania" din Brașov;
- în aprilie, Conferință Regională Internațională IASL în 2017 în cadrul conferinței
Information Science & Information Literacy, ediția a opta, Sibiu;
- Sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, „Proiecte
educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici” – Alba Iulia.

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

