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Rezumate
Gabriela Harea. Biblioteca școlară – factor esențial în 
stimularea interesului elevilor pentru lectură
Integrată procesului educativ, biblioteca școlară joacă un rol 
important în orientarea intelectuală a elevilor. Lectura implică 
importante procese de gândire (comparația, analiza, sinteza). Elevii 
sunt învăţaţi să-şi însușească tehnici de lectură, de utilizare a cărții 
ca mijloc de autoinstruire, prin cercuri de lectură, literare şi teatrale, 
concursuri, activități literar-muzicale, aniversări ale scriitorilor și 
personalităților culturale și științifice, expoziții de desene inspirate 
din cărți, spectacole, vizionări de film (dramatizări), concursuri de 
cultură generală şi specializate.
Cuvinte cheie: biblioteca școlară – utilizatori, bibliotecă școlară – 
promovarea lecturii, bibliotecă școlară – evenimente

Florina Brat. Reinventarea bibliotecarului școlar în epoca 
digitală
Statutul bibliotecarului școlar în contextul schimbărilor socio-
economice și culturale din societatea românească contemporană, 
produse ca efect al globalizării şi al dezvoltării tehnologiilor 
informației, merită o analiză atentă. În România, poate şi din cauza 
compromiterii termenului de informație, în perioada comunistă, 
sintagma de epocă digitală e preferată celei de societate 
informaţională. A vorbi de biblioteca școlară, ca partener în 
procesul educațional din epoca digitală, înseamnă a analiza modul 
în care pot fi integrate valorile umaniste ale bibliotecii.
Cuvinte cheie: bibliotecar școlar – evoluție, bibliotecar școlar – 
integrare profesională, bibliotecar școlar – statut

Janeta Vlad. O istorie de 90 de ani – Biblioteca Municipală 
„Petre Anghel” din Băilești
Localitatea Băilești este atestată documentar în 1536. Biblioteca 
a fost înfiinţată în 1926, la iniţiativa profesorului Gheorghe 
Tomescu. În anii 1956-1965, biblioteca a avut o activitate 
preponderent propagandistică. Din anii ’70, accentul a fost pus 
pe activitatea educativă. Biblioteca are un bogat program de 
expoziţii, spectacole, cenacluri, cluburi, lansări de carte, sesiuni de 
referate; editează lucrări dedicate istoriei locale. A fost dotată cu 
calculatoare prin Programul Biblionet. Din 2010, poartă numele 
scriitorului şi artistului plastic Petre Anghel.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – aniversări, biblioteci publice – 
istorie, biblioteci publice – evenimente

Angela Repanovici. Noi proiecte la Universitatea Transilvania 
din Brașov – UTBV
În perioada 2016-2019, Universitatea Transilvania din Braşov 
derulează (în parteneriat cu Institutul Tehnologic din Limerick 
(LIT), Irlanda, Universitatea din Creta (UOC), Grecia și 
compania PIRAMID GROUP-TPG din Ulm, Germania, în cadrul 
programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education – 
2015, proiectul LNSS (Library Network Support Services), dedicat 
regiunii Balcanilor de Vest (Muntenegru, Kosovo, Albania, Bosnia 
și Herțegovina). LNSS va îmbunătăți performanța, relevanța, 
gradul de accesibilizare, nivelul de competențe și de abilități ale 
personalului din bibliotecile universitare.
Cuvinte cheie: biblioteci universitare – parteneriate, biblioteci 
universitare – proiecte, bibliotecari – formare continuă

Bibliothek und Information Deutschland (BID) e.V. 21 de 
argumente excelente pentru biblioteci excelente (partea a II-a)
Iată câteva lucruri necesare pentru ca bibliotecile să fie excelente: 
o ofertă suficient de mare și de interesantă, orare flexibile și 
prietenoase, personal de specialitate educat, proximitate, standarde, 
parteneri, politicieni implicați, drepturi de autor prietenoase, o 
agenție națională de dezvoltare a bibliotecilor și siguranță.
Cuvinte cheie: biblioteci – promovare, biblioteci – diversitate 
culturală, biblioteci – nevoi profesionale

Cristina Baciu. Petre P. Negulescu – personalitate complexă a 
culturii române: 65 de ani de la trecerea în neființă
Făcând parte din galeria de filosofi interbelici care s-au impus prin 
erudiţie şi originalitate, gnoseologul Petre P. Negulescu (1872-
1951) s-a aplecat şi asupra filosofiei culturii, istoriei, religiei, 
politicii şi ştiinţei. A fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, membru fondator al 
Partidului Poporului şi al Ligii Culturale, membru al Academiei 
Române, colaborator al revistelor „Convorbiri literare”, „Ideea 
europeană”, „Revista de filozofie”. Printre cărţile sale se numără: 
Conflictul generaţiilor şi factorii progresului, Destinul omenirii, 
Geneza formelor culturii: priviri critice asupra factorilor ei 
determinanţi.
Cuvinte cheie: Petre P. Negulescu – comemorare, istorie culturală

Raluca Man. Proiectul INELI-Balkans sau despre puterea 
unei rețele
Future Library propune, cu suportul financiar al Global Libraries 
– The Bill and Melinda Gates Foundation, proiectul International 
Network of Emerging Library Innovators in the Balkan Region 
(INELI-Balkans), derulat în perioada decembrie 2014 – noiembrie 
2017. Ţări partenere: Albania, Bulgaria, Croația, Federația 
Bosniei și Herțegovinei și Republika Srpska, Macedonia, Grecia, 
Kosovo, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia. Proiectul are 
ca obiective crearea unei rețele de biblioteci durabile, care să 
stimuleze dezvoltarea instituțională, schimbul de cunoștințe și 
de expertiză, cooperarea în materie de formatori, organizații și 
comunități locale.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – parteneriate, biblioteci publice 
– proiecte, biblioteci publice – finanțare

Adriana-Elena Borună, Andra Năstase. Cea de-a XX-a ediţie 
a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii – Chişinău, 
14-16 aprilie 2016
În perioada 14-16 aprilie 2016, a avut loc la Chișinău, cea de 
a XX-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii 
şi Tineret. Ca în fiecare an, evenimentul a fost organizat de 
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi susţinut de 
numeroase instituţii de cultură din Republica Moldova. În data de 
15 aprilie, a avut loc Conferinţa Ştiinţifico-Practică „Cartea pentru 
copii şi lectura copiilor: tendinţe, abordări moderne, perspective 
de colaborare”. În a doua parte a zilei, comunicările au fost 
împărţite pe două secţiuni: „Bibliotecile pentru copii în context 
actual: provocări, abordări noi, oportunităţi pentru dezvoltare” şi 
„Servicii de bibliotecă pentru copii: paradigma succesului”.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – evenimente, Salonul 
Internaţional de Carte pentru Copii – Chişinău

Luminița Gruia. Catalogul tradițional virtual al Bibliotecii 
Naționale a României: acces online la informație și crowd-
cataloguing, prin platforma Book-a-Book
Rezultat al colaborării cu Asociaţia Tech Lounge (Facultatea 
Automatică și Calculatoare – Politehnica București), platforma 
Book-a-Book de accesibilizare a Catalogului Tradițional Virtual 
al Bibliotecii Naționale a României are ca obiective asigurarea 
accesului online la informația bibliografică din catalogul tradițional 
alfabetic al cărților editate înainte de 1993; punerea la dispoziția 
utilizatorilor a unei interfețe simple de înregistrare a metadatelor 
privind cărțile editate înainte de 1993, inexistente încă în catalogul 
online. În 14 mai 2016, în cadrul colaborării, s-a desfășurat prima 
campanie de crowd-cataloguing din România (Bookathon).
Cuvinte cheie: Biblioteca Națională a României – catalog 
tradițional virtual, Biblioteca Națională a României – parteneriat, 
crowd-cataloguing


