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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: cataloag 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), dar şi prin
efectuarea lucrărilor de xerocopiere, recondiţionare a publicaţiilor deteriorate fizic
etc;
- realizarea și primirea de donații la nivel judeţean şi naţional (Dragomir Paulencu,
Vasile Tofan, Ligia-Maria Fodor, Lucia Boroș și Dwight School London);
- actualizarea permanentă cu informații pe site-ul (http://www.ccd-
suceava.ro/index.php?page=biblioteca) și Facebook-ul CCD Suceava
(https://www.facebook.com/ccdsuceava/).



II. Realizarea activităţii:
II.1. Perfecţionarea curentă s-a realizat la nivelul unităţii de
învăţământ sau pe grupe de unităţi prin activităţi metodico–
ştiinţifice şi psihopedagogice:
- Participări directe sau cu lucrare, organizare și coordonare
conferințe, consfătuire, simpozioane:
20.10.2017 - Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare la
CCD “George Tofan” Suceava: Manifestarea "Peisaje de
toamnă în vers şi culoare“, "Magia cuvintelor în versuri" -
recital-concurs de poezie; "Călătorie în lumea cărţilor" -
expoziţie de postere cu prezentare (în colaborare cu Colegiul
Național “Mihai Eminescu” Suceava).





4.11.5016 - ZILELE CCD “GEORGE TOFAN” SUCEAVA:

- 3 noiembrie 2017: Vernisajul expoziției de pictură “99 + 1 =
100” realizată de copiii de la Așezământul „Sfântul Ierarh
Leontie” Rădăuți în cadrul Atelierului de pictură “Vasile Popescu;
participă criticul de artă dr. Olimpia Tudoran Ciungan – Muzeul
Național „Brukenthal” Sibiu;
- 5 noiembrie 2017: la Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca:
Manifestare comemorativă GEORGE TOFAN (1880 – 1920 –
2017);
- 6 noiembrie 2017: la CCD “George Tofan” Suceava: Lansarea
volumului “Sub semnul Clepsidrei” de prof. Luiza Butnaru;
- 8 noiembrie 2017, la Teatrul Municipal “Matei Vișniec”
Suceava: /Festivitate / Conferința Mentorul care inspiră .



- Prima reprezentație a piesei de teatru “Trei surori” de A. P.
Cehov; regia Catinca Drăgănescu; o producție PunctArt în
colaborare cu Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava.
21.11.2017 - Participarea Conferința „Vivre sa jeunesse à
travers les langues en Afrique” susținută de prof. Mamadou
Dramé la Centrul de Reușită Universitară, în colaborare cu
Centrul de Cercetare Analiza Discursului (USV);
- Participarea indirectă cu lucrare la simpozionul regional
“Rolul complementarității educației formale-nonformale în
dezvoltarea personală a elevului”, ediția a V-a,
4.12.2017 - Conferință, curs și lansarea colecției “Concepte
fundamentale în pedagogie”, susținută de prof. univ. dr. Sorin
Cristea de la Universitatea București.







- 14.02.2017 - Ziua Internațională a Donației de Carte! la CCD “George
Tofan” Suceava;
- 15.01.2018 - Ziua Culturii Naționale – participare la Zilele Colegiului
“Mihai Eminescu” Suceava
- 2.02.2018 - Dezbatere “Tineri de Succes"
- 6.03.2018 - Evenimentul ”Femei de succes! Performanță la superlativ!” -
“Gala personalităților feminine din ultima sută de ani!” dedicat
Centenarului Marii Uniri.
- 16.03.2018:
- Expoziţie Comorile Peleşului (piese de patrimoniu din colecțiile Muzeului
Național Peleș)
Lansarea cărții Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu
academicianul Răzvan Theodorescu, autor Narcis Dorin Ion, editată în anul
2017.
- 19.03.2018 - Expoziţia „Oul de Paşti, de la cult la artă” provenind din
colecţia Muzeului Naţional Liechtenstein și organizată de Muzeul Bucovinei
Suceava.





- 26.03.2018-29.03.2018 - Monitorizare Școala Altfel – voluntariat în
Săptămâna Școala Altfel: egida ”Se poate altfel” - proiect de educaţie
economică şi antreprenoriat
- 20-21. 04.2018– Simpozionul național cu participare internațională:
Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul
românesc, ediția a II-a, dedicat Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului
de Autor – Zilei Bibliotecarului din România în anul Centenarului Marii
Uniri (Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic „George
Tofan” Suceava, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) – Filiala
Suceava, Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Institutul Naţional „Bucovina” Rădăuți
Mănăstirea Sucevița, Sindicatul „Univers” din Suceava).





- 3-4.05.2018 - Salonul Internaţional de Carte „Alma Mater
Librorum”, ediţia a V-a;
- 5.05.2018 - Simpozionul național de Didactică specială “Educație și
terapie pentru copiii cu dificultăți de învățare. Abordare holistică și
funcțională”, ediția III-a;
- 19.05.2018 - Festival-concurs “CDIdei în cărți - faza județeană;
- 19.05.2018 - Noaptea Muzeelor;
- 24-25.05.2018 - Festivalul literar internațional româno-german
LECTORA, ediţia a VI-a;
- 8-10.06. 2018 - Simpozionul „Un secol de vibrație românească.
Boroaia 1918-2018”
-21.06.2018 – “Cămașa de sărbătoare”, Centrul de Tradiții Bucovina
- 24.06.2018 - “Cămașa cu altiță din Bucovina”, Muzeul Bucovinei
-25.06.2018 - Lansare Album „Elena Greculesi (1928 – 2016) –
pictură și grafică ”, Biblioteca Județeană “I. G. Sbiera” Suceava.







2. 2. Consfătuirea anuală a bibliotecarilor şcolari din judeţul
Suceava, 29.09.2017, ora 11.00, la biblioteca Școala Gimnazială
Nr. 1 Suceava .

2. 3. Două cercuri metodice cu tema: “Valorizarea pozitivă a
diferențelor în biblioteca școlară prin dezvoltarea
competențelor multiculturale ale elevilor”.
Ţinta: Dezvoltarea competenţelor multiculturale, a tehnicilor
de transmitere şi prelucrare a informaţiilor prin activităţi
specifice bibliotecilor şcolare
Locație: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura
Humorului, 27 octombrie 2017 (sem. I), ora 11.00 și la Liceul
Tehnologic Iorgu Vîrnav Liteanu Liteni, 11 mai 2018, ora 11.00
(sem al II-lea);





2. 4. Şedinţe de lucru, periodice cu bibliotecarii metodişti zonali:
24.11.2017, 9.02.2018;
- Ședinţă de lucru în Consiliul Naţional al ABR, 23.03.2018;
- consultanţă de specialitate pentru bibliotecarii şcolari din judeţ –
permanent;
2. 5.Activități metodice lunare în cele nouă zone metodice -
permanent

2. Perfecţionare continuă în oferta CCD:
- Formator pentru bibliotecarii școlari - curs avizat prin CCD –
Managementul riscului în biblioteca școlară (2 grupe).



III. Comunicare şi relaţionare:
- Am elaborat Calendarul evenimentelor cultural-educative
pentru bibliotecile școlare pentru anul școlar 2017-2018 (site-ul
CCD George Tofan Suceava – Biblioteca);
- Lucrarea “Bibliotecile școlare și transformarea digitală” la
Conferința Națională Biblioteca școlară – spațiu ideal de
informare și comunicare, Buziaș, Timișoara, ediția a VIII-a,
29.11.2017.

IV. Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
- Activitatea de formare Bibliotecile în acțiune: competențe,
experiențe și proiecte, Cluj Napoca, 7-8 decembrie 2017;
- Participare la Conferința, cursul și lansarea colecției Concepte
fundamentale în pedagogie, susținută de prof. univ. dr. Sorin
Cristea de la Universitatea București, 4.12.2017.



- Simpozion Education for resilience în cadrul proiectului Erasmus+, KA2-
Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices Partenership for
university education, 2016-1-MT01-KA203-015222, Enrete – enhancing
resilience through teacher education, 25.05.2018;
- Programul de formare continuă Managementul proiectelor europene, 15 CTP,
12.09.2018;
- Inițiere prin Lecţia demonstrativă de pictură icoană în tehnică bizantină
susţinută de doamna Marieta Iliese, Muzeul Bucovinei Suceava;
-Training educație cinematografică - Proiectul Cined - proiect european dedicat
liceenilor și nu numai, derulat în cadrul unui parteneriat european, din care fac
parte un număr de opt țări (Franţa, Portugalia, Spania,Italia, Bulgaria, Cehia,
Finlanda și România).
- Jurizare etapa finală Concursul național "Space Week International -
Explorând noi lumi în spațiu"
- 31.03.2018 – Simpozionul Internațional – Noutăți în didactică, Școala
Gimnazială Petru Comarnescu, Gura Humorului
- Jurizarea etapei regionale a Festivalului – Concurs CDIdei în cărți, 19 mai 2018



CLUBUL DE STORYTELLING:

- 25.09.2017 - “Ziua Internațională a Notiţelor şi a Scrisorilor de
Dragoste” la CCD);
- 20.10.2017 - Dezbaterea "Întâmplări din (i) realitatea imediată“ (la
CCD);
- 8.12.2017 - Lansarea volumului de poezii "Anotimpuri invizibile"
Lăcrămioara Andrei, Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2017, la Muzeul
Bucovinei;
- 1.02.2018 - ZiuaMondială a Cititului Împreună la CCD);
- 27.02.2018 - Zilei Internaționale a Spunerii Basmelor (CT “M. Băcescu”
Fălticeni);
- 8.05.2018 - "Povestiri din istoria locală" dedicată Centenarului Marii
Uniri CT “M. Băcescu” Fălticeni);
- 5. 06.2018 - Întâlnirea de … 44 de ani a corpului de profesori metodiști
al Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava.















-15.09.2017 - "Seara de muzică franceză" și expozitia de grafică
"Sfinții închisorilor", Sala „Ion Grigore” a Așezământului social-
cultural al Bisericii Sf. Înviere Suceava;
-13.10.2017 - Recitalul cameral de jazz clasic, Muzeul de Istorie
Suceava;
- 5.12.2017 - Participare lansare de carte “Demers”, Sebastian
Remus Crăciun,Muzeul de Istorie Suceava
- 12-19.05.2018 - Zilele Teatrului Matei Vișniec Suceava
- 7.06.2018 - Concertul simfonic de la USV sustinut de orchestra
"Camerata" a Colegiului de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava.
- Monitorizare Sommerschule „Spiele im Freien, 5. Klasse und 9.
Klasse
-17.05.2018 – Unirea prin teatru, Primăria Suceava, Teatrul matei
Vișniec,Muzeul Bucovinei



IV. Organizarea lansărilor de carte şi a expoziţiilor tematice și
miniconcerte:
- Salonul de carte Alma Mater Librorum, ediția a IV-a, 11-12.05.2017,
Biblioteca USV;
- Expoziţii de carte: Ziua CCD „George Tofan” Suceava;
- Expoziție dedicată Ziua mondială a păcii (International Day of Peace),
21.09.2017;
- Expoziția proiectului educațional Toamna darnică, 17.10.2017;
- Expoziție dedicată Zilei Bucovinei și 1 Decembrie, 28.11.2017;
- Expoziție Ziua Națională, 1 Decembrie;
- Expoziția tematică Pe cărările iernii, 6.12.2017;
-Expoziția Asociației cercetașilor polonezi în familia internațională a
cercetașilor, la Muzeul Bucovinei, 8.12.2017;
- Expoziție proiect județean Călători în lumea lui Creangă, 26.02.2018;
- Expoziție de fotografie: Paștele în familia mea, 13.04.2018;
-Expoziţie-concurs interjudeţean / interregional Copiii Europei, Ediția a V-a,
5.05.2018.
- Expoziție de fotografie Ia românească, 19.06.2018.





VII. Conduita profesională: planificarea și organizarea 
principalele evenimente cultural-educative planificate pentru 
anul şcolar 2015-2016 :
- Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, 22 octombrie 2018 -
activitatemetodică / zone metodice;
- Cercuri metodice (1/semestru);
- Activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în anul școlar
2018- 2019 de bibliotecile şcolare în cadrul Programului „Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun (1 octombrie 2018-31
mai 2019);



- Simpozionul național cu participare internațională:
Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în
spațiul românesc, ediția a III-a, dedicat Zilei Internaționale a
Cărții și a Dreptului de Autor – Zilei Bibliotecarului din
România, în anul Centenarului Marii Uniri, partener nou COD
FREUR COR, 4-6.04.2019;

- Atragerea de donațiilor de cărți, fructificarea producției
editoriale proprii și a sumelor alocate pentru achiziția minimă
de publicații.



Propuneri de zile internaționale pentru colaborare - Clubul de
Storytelling: / British Corner:

Penultima sătămână din septembrie: Săptamana internațională a cărții;
24 septembrie 2018 - Ziua internațională a semnelor de punctuație;
25 septembrie 2018 - Ziua internațională a cărților cu benzi desenate;
16 octombrie 2018 - Ziua internațională a dicționarului;
7 decembrie 2018 - Ziua internațională a scrierii scrisorilor;
10 decembrie 2018 - Ziua international a sistemului zecimal Dewey (CZU);
30 ianuarie 2018 - Ziua internatională a non violenței în țcoală;
14 februarie 2019 - Ziua internatională a iubitorilor bibliotecilor.



VI Cursuri avizate din oferta CCD pentru anul școlar 2017-2018:

- ,,Școala cu suflet” - Abilități pentru profesori în promovarea stării
de bine în școală;
- Managementul Centrelor de Documentare şi Informare;
- Noile tendințe în implementarea Codului de control intern la
nivelul bibliotecilor școlare.



SUCCES  ÎN  NOUL  AN  ȘCOLAR!


