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Abstracte
Nicoleta Marinescu. Formarea profesională la răscruce de 
veacuri: experiență personală
În calitate de bibliotecar care și-a desfășurat activitatea la confluența a 
două lumi: cea a bibliotecii tradiționale (1977-1990) și cea a bibliotecii 
informatizate (1990-2009), autoarea rememorează experiența 
personală de formare profesională (cursurile și formatorii / profesorii 
de biblioteconomie dinainte de anii 1990). Evoluţia rapidă a noilor 
tehnologii de informare şi comunicare și prezenţa în viaţa cotidiană 
a resurselor informaţionale electronice îi obligă pe specialişti să se 
implice în adaptarea permanentă a formării profesionale. Evoluţia 
profesiilor trebuie să fie preocuparea nu doar a facultăţilor de 
specialitate, ci și a asociaţiilor profesionale, care trebuie să fie 
sensibile la realităţile cu care se confruntă bibliotecarii şi bibliotecile.
Cuvinte cheie: formare profesională, sistem infodocumentar, 
biblioteconomie – profesii – evoluție

Tatiana Oprescu. Modele de aplicare şi promovare a culturii 
informaţionale: modelul SCONUL, modelul elaborat de Christine 
Bruce şi modelul Big6
Sunt detaliate modelele: SCONUL, cel elaborat de Christine Bruce 
și Big6 (pentru aplicarea și promovarea culturii informaționale). 
Pentru primul sunt enumerate abilitățile de bază și componentele lor, 
subliniind diferențele dintre competența în utilizarea calculatoarelor, 
cultura informațională și inițierea în biblioteconomie. Pentru cel de-al 
doilea sunt enumerate diferitele concepte de cultură informațională 
în funcție de discipline precum: marketingul, limba engleză, chimia 
și ingineria civilă. Al treilea model poate fi utilizat nu numai pentru 
studiu și cercetare științifică, dar şi ca metodologie de către oricine 
doreşte să ajungă la niveluri avansate de competenţă, în achiziţionarea, 
gestionarea şi utilizarea informaţiilor.
Cuvinte cheie: cultură informațională – modele de aplicare, modelul 
SCONUL, modelul elaborat de Christine Bruce, modelul Big6

Mihai Constantinescu. Bibliotecile și comunitatea LGBT: scurtă 
prezentare a activităților asociațiilor de bibliotecă
Articolul pune în discuție o temă mai puțin cunoscută în spațiul 
biblioteconomic românesc: situația serviciilor de bibliotecă destinate 
comunității LGBT. Cu toate că în societatea românească există o 
posibilă reticență referitoare la acest subiect, programele, proiectele și 
resursele oferite comunității LGBT, de trei dintre cele mai importante 
asociații biblioteconomice din lume – IFLA, ALA și CILIP, sunt 
exemple de bune practici ce ar putea fi urmate și de bibliotecile din 
România. Prin rolul pe care îl are în societate, dar și ca instituție a 
egalității de șanse, biblioteca trebuie să ofere un spațiu sigur, în care 
membrii comunității LGBT să își poată explora identitatea culturală.
Cuvinte cheie: biblioteci – comunitatea LGBT, biblioteci – servicii 
specializate, asociații internaționale de bibliotecă, IFLA, ALA, CILIP

Valentin Smedescu. Activitatea bibliotecilor vâlcene reflectată în 
paginile „Casei Cărții Vâlcene”
Articolul subsumează trei articole apărute în 2017 în numărul 10 
al revistei „Casa Cărții Vâlcene”. Primul include o statistică a 
utilizărilor rezultată din analiza a două resurse online – http://www.
istorielocala.ro/ și http://bibliotecivalcene.blogspot.com/ – prin care 
sunt promovate activitatea bibliotecilor și memoria locală vâlceană. 
Al doilea articol prezintă un bilanț al programelor de educație 
financiară Banii pe net și Banii IQ oferite comunității, în perioada 
2016-2017, de Biblioteca Județeană Vâlcea și de voluntari din 31 de 
biblioteci publice din județ. Cel de-al treilea articol descrie festivitatea 
de premiere a competiției „Vâlcea – colţ de rai”, ajunse la cea de-a 
V-a (2016); festivitatea s-a desfășurat în data de 13 ianuarie 2017.
Cuvinte cheie: resurse electronice – statistică, Biblioteca Județeană 
Vâlcea – programe de educație financiară, Biblioteca Județeană 
Vâlcea – competiții literare

Cassian Maria Spiridon. O sută cincizeci de ani de „Convorbiri 
literare” (II)
Partea a doua a articolului punctează ultimele schimbări care 
au definitivat actuala serie a Convorbirilor literare. Este redat 
articolul program publicat în 1996 odată cu lansarea noii serii. Sunt 

enumerați membrii echipei redacționale și importanţi poeţi, prozatori, 
dramaturgi, critici, eseişti care au fost prezenţi cu creaţii proprii, dar şi 
cu diverse eseuri, atitudini, interviuri, cronici, recenzii etc. Începând 
cu anul 1997, când s-au împlinit 130 de ani de la apariţia primului 
număr al revistei, sunt organizate Zilele revistei Convorbiri literare. 
Astfel, revista își păstrează puterea de iradiere culturală, rămânând 
un veritabil promotor al literaturii române şi al conştiinţei naţionale.
Cuvinte cheie: Convorbiri Literare – istoric, prezentare generală

Vanya Grashkina, Anna Popova. Activitatea de advocacy – 
misiunea Asociației Bibliotecilor și Instituțiilor Infodocumentare 
din Bulgaria
Lucrarea rezumă experiența privind activitatea de advocacy a 
Asociației Bibliotecilor și Instituțiilor Infodocumentare din Bulgaria, 
evoluția ei și rezultatele obținute în beneficiul bibliotecilor și al 
utilizatorilor. Sunt prezentați primii pași făcuți în activitatea de 
advocacy și inițiativa organizării primei Săptămâni Naționale a 
Bibliotecii în 2006, dezvoltarea ei treptată într-o campanie națională 
anuală. Sunt prezentate principalele mesaje, evenimente și rezultate 
obținute prin intermediul celor mai importante campaniilor naționale 
desfășurate în cele 11 ediții; este subliniată evoluția metodelor de 
atragere a atenției publicului asupra bibliotecilor și includerea cât 
mai multor părți interesate. Experiența de până acum a demonstrat 
că activitățile de advocacy sunt instrumente de succes în obținerea de 
schimbări pozitive în politica de bibliotecă.
Cuvinte cheie: Asociația Bibliotecilor și Instituțiilor Infodocumentare 
din Bulgaria – advocacy, biblioteci bulgare – Săptămâna Națională a 
Bibliotecii – istoric, evoluție

Liliana Moldovan. „Voiam să urmez o carieră pentru tot restul 
vieţii”. Interviu cu Cándiz Lourdes, bibliotecar şef, Universitatea 
Puerto Rico, Río Piedras
În interviul acordat, Cándiz Lourdes, bibliotecar șef la Biblioteca 
Universității din Puerto Rico, Río Piedras, vorbește despre prima 
vizită într-o bibliotecă și despre momentul în care a ales profesia de 
bibliotecar. Sunt oferite informații referitoare la Universitatea din 
Puerto Rico, cea mai mare, mai veche şi mai prestigioasă instituţie 
educaţională din insulă, sunt punctate aspecte profesionale dificile 
cu care se confruntă o bibliotecă universitară și care este diferența 
dintre serviciile oferite de bibliotecile publice și cele universitare. 
Sunt enumerate câteva idei de îmbunătățire a serviciilor dedicate 
studenților, cercetătorilor și profesorilor.
Cuvinte cheie: biblioteconomie – personalităţi, biblioteconomie – 
interviu, biblioteci universitare – Puerto Rico

Ana-Maria Traian. Experiențe biblioteconomice: adaptarea 
bibliotecilor publice la nevoile actuale. Modelul Bibliotecii 
Municipale din Bremen
Atelierul de lucru desfăşurat în luna octombrie 2016, la Institutul 
Goethe Bucureşti, a avut ca temă activităţile interculturale şi 
integrative din biblioteci germane: exemplul Bibliotecii Municipale 
din Bremen. Bibliotecarii invitați au împărtășit din experienţa 
profesională proprie, prezentând modul de gestionare a situaţiilor 
create de prezența imigranților, pentru a veni în sprijinul ţărilor 
europene care doresc să primească refugiaţi. Atelierul de lucru s-a 
desfăşurat pe parcursul a două zile şi la el au participat bibliotecari din 
România și din Republica Moldova.
Cuvinte cheie: Institutul Goethe București – ateliere de lucru, 
Biblioteca Municipală din Bremen – colaborare, biblioteci publice – 
servicii specializate – refugiați

Anca Moraru. Revista Biblioteca. Ianuarie 2008
Dată fiind aniversarea, anul acesta, a 70 de ani de la înființarea 
revistei Biblioteca, vă propunem o rubrică ad hoc prin care încercăm 
să ne reamintim de teme și subiecte tratate de-a lungul timpului, de 
personalități și de specialiști, ori de colegi obișnuiți care și-au încercat 
condeiul în paginile revistei. Iată, pentru început, numărul din ianuarie 
2008, cu scurte descrieri ale articolelor propuse.
Cuvinte cheie: revista Biblioteca – aniversare, revista Biblioteca – 
autori


