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TEMA: Cultura@

SMART în bibliotecă

Aprobat de:
 CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA
Director: prof. Constantin Mărgineanu
 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET” SUCEAVA
Director: prof. Virginel Iordache

ORGANIZATOR:
 CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA
 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET„ SUCEAVA
PARTENERI:
 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA
 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA
 BIBLIOTECA BUCOVINEI „I. G. SBIERA” SUCEAVA
 MASS-MEDIA

ARGUMENT:
Comunicarea eficientă în orice tip de bibliotecă presupune ascultarea nevoilor comunităţii deservite
şi implementarea de programe şi servicii de bibliotecă care trebuie să apară clar conturate în planurile noastre
de marketing, relaţii publice şi advocacy. Aceste trei abordări trebuie dezvoltate pe un fundament solid
pentru a creşte valoarea percepţiei bibliotecii şi a resurselor acesteia.
Marketing-ul concentrat pe dezvoltarea relaţiilor publice de succes între consumatorul de informaţie
şi furnizorul acestora, şi pe advocacy, creează argumentul necesar susţinerii unui scop precis: determinarea
publicului să susţină, să contribuie la dezvoltarea bibliotecii şi de ce nu, să devină promoterul acesteia.
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SCOPUL SIMPOZIONULUI:
Implicarea şi responsabilizarea bibliotecarilor şcolari şi universitari, a cadrelor didactice şi elevilor în
activităţi de dezoltare şi promovare a bibliotecii.
OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI:
 Formarea unui comportament profesionist;
 Abordarea strategiilor de management şi marketing în activităţile desfăşurate de bibliotecar;
 Creşterea calităţii educaţiei prin diseminarea exemplelor de bună practică şi realizarea unor
parteneriate/ legături între bibliotecile implicate.
GRUPUL ŢINTĂ:
Bibliotecari şcolari şi universitari, cadre didactice, elevi.
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

Simpozionul Cultura@ SMART în bibliotecă se va desfăşura la CN de Informatică Spiru
Haret Suceava, pe 23.04.2013, pe următoarele secţiuni:
 Prezentări PP ale lucrărilor ce vor fi publicate în volumul simpozionului (5
minute/material);
 Workshop: Motivarea bibliotecarilor, Daniela Argatu (20 minute):
- exerciţii de autocunoaştere, de apreciere şi identificare a imaginii de sine;
 Secvenţe biblioteconomice: Modalităţi de atragere a utilizatorilor şi promovarea
bibliotecii (10 minute/grupă);
 Prezentarea filmului (vision boardul bibliotecii sucevene) şi expoziţiei: Bibliotecile şcolare
sucevene azi (3 foto/bibliotecă şcolară)
Data şi locul:
23 aprilie 2013, COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET” SUCEAVA
COORDONATORI:
prof.Constantin Mărgineanu
prof. Virginel Iordache
ORGANIZATOR:
prof. Daniela Argatu
bibliotecar Roxana Chiriac
COMITET DE ORGANIZARE:

Inspector de specialitate, prof. Eleonora Bulboacă
bibl. Stela Andruşcă
bibl. Lăcrămioara Andrei
bibl. Aurica Hriţcu
bibl. Rodica Crăciun
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prof. Maria Ghiţă
bibl. Geanina Harasemiuc
bibl. Mărioara Bahnean
bibl. Doriana Stan
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Înscrierea lucrărilor bibliotecarilor şi cadrelor didactice se face până la data de 30. 03. 2013 pe
adresa de e-mail daniela_argatu@yahoo.com.
CONDIŢII PENTRU TEHNOREDACTARE
- lucrările vor avea între 2-4 pagini în format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word, font Times
New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri , margini de 20 mm (text aliniat „justified”).
- titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold
- numele autorului /autorilor (maximum 2 autori), funcţia didactică şi instituţia vor fi scrise la două
rânduri sub titlu (Times New Roman 12, italic, aliniat la dreapta).
- la două rânduri după numele autorului se va scrie lucrarea propriu-zisă.
Fiecare lucrare va conţine obligatoriu bibliografia (autor, titlu, localitate: editură, an).
În atenţia participanţilor:
Toţi participanţii vor primi diplomă de participare.
Taxa de participare: 5 lei.
Taxa de publicare: 25 lei.
Persoane de contact:
prof. Daniela Argatu, 0748847062
bibliotecar Roxana Chiriac, 07444253628

Vă aşteptăm cu mult interes!
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