
 

 

  

 

 

 

PLAN MANAGERIAL A BIBLIOTECII 

AN ȘCOLAR 2015-2016 

 

 
Obiective 

generale 

Obiective 

specifice 
Activități Sarcini 

operaționale 

Responsabili Termen Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instruirea și             
   educarea  

   elevilor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A. 

Antrenarea 

elevilor la 

lectură 
 
 
 

a. Vizitarea bibliotecii 

de elevii claselor a II-

a 

*se va lua legătura                    

  cu profesorii  

pentru fixarea 

programului de 

vizită 

  

 

 

Bibliotecar 

Prof.înv.primar 

Lunile, 

septembrie 

octombrie 

 

 

 

   

Toți elevii 

vor vizita 

biblioteca 

pentru a 

cunoaște 

condițiile și 
modul de 

împrumut. 

 

 

 

 

b.Înscrierea pe clase a 

elevilor la bibliotecă 

*se va colabora cu 

diriginții și 

profesorii  pentru 

fixarea 

programului  la      

orele de dirigenţie 

sau în afara 

programului şcolar 

   

 

Bibliotecar 

Diriginții 
Prof.înv.primar 

 

 Toți elevii 

vor avea 

fișe de 

cititor și vor 

consulta cel 

puțin două 

 lucrări 

de referință 

în sala de 

lectură. 

 

c. Împrumutul zilnic 

cu cărți al elevilor și 
cadrelor  

didactice 

*se va afișa 

programul zilnic 

de împrumut; 

*se vor asigura 

fișe 

pentru cititori 

 

Bibliotecar 

Conducearea  

 unității 
Contabilitatea 

 

 

Permanent 

 

Se vor 

asigura 

condiții ca 

toți 
utilizatorii 

să  fie 

satisfăcuți. 

 

B. 

Colabora-

rea cu 

cadrele 

didactice 

 

 

 

a.Colaborarea cu 

cadrele didactice la 

începutul anului 

școlar pentru 

înscrierea elevilor și 
pentru vizita lor la 

bibliotecă 

 

 

*se va lua legătura 

din timp pentru 

asigurarea 

programului 

Toți elevii vor 

avea fișă la 

bibliotecă 

 

 

septembrie 

octombrie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*colaborarea cu 

prof.diriginți și cu 

institutorii 

 

 

Sunt verificate 

fișele elevilor 

 

 

Sfârșit de 

semestru 

 

b.Verificarea fișelor de 

lectură ale elevilor la 

sfârșit de semestru și la 

nevoie. 

 c.Consultarea 

programelor școlare la 

toate specialitățile 

 

 

*se va lua legătura cu 

șefii de catedre 

Se vor studia toate 

programele școlare 

pentru 

achiziționarea de 

cărți și pentru 

fixarea acțiunior  

Sfârșit de an 

calendaristic 

 

 

C.Îndrumare

a lecturii 

a.Bibliografii Studierea programelor 

școlare 

Se vor alcătui 

bibliografii 

Permanent  

 b. Consultații elevilor și 
cadrelor didactice 

Se vor acorda 

consultații individuale 

elevilor pentru 

informare 

docomentară cât și 
cadrelor didactice 

Vor fi sprijiniți toți 
elevii și cadrele 

didactice care 

solicită consultații  

Permanent  

D. 

Păstrarea 

colecţiilor 

a. Recondiţionarea 

publicaţiilor deteriorate. 

Atelier de lucru. Se recondiţionează 

publicaţiile 

deteriorate. 

Permanent  

b. Aşezarea publicațiilor 

depozitate,în urma igieni 

enizării,consultate,restitui

te,înregistrate. 

    

Se studiază cu atenţie 

spaţiul; 

Se aduc cărțile din 

sala în care au fost 

depozitate pe perioada 

desfășurării activității 

de igienizare și se 

așează în rafturi, 

conform normelor 

biblioteconomice. 

 

Bibliotecar Permanent Ordonarea 

publicaţiilor 

potrivit 

normelor 

bibliotecono

mice. 

c. Curăţenie zilnică. Se desfăşoară urmă 

-se aspiră spaţiul 

bibliotecii; 

-se sterge praful;  

-se șterg de praf 

cărțile depozitate 

separat, pe perioada 

igienizării; 

-se şterg mesele de 

lucru cu şerveţele 

umede; 

-se pun în ordine 

scaunele şi mesele. 

Bibliotecar 

 

Permanent Verificarea 

ordinei si a 

curățeniei. 

 d.Asigurarea securităţii 

fondului de carte. 

Colaborarea cu 

direcţiunea şi servi 

ciul contabilitate 
pentru asigurarea 

condiţiilor necesare. 

Bibliotecar 

Director 

Contabil 

Permanent Se asigură 

zilnic 

securitatea. 

 



 

 

                                                                           BIBLIOTECAR, 

STAN BEATRIS DORIANA 

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE 

 

 

Nr.crt

. 

Activitatea Responsabili Termen 

1. „CUNOAȘTE ȘI VEI DEVENI” 

 vizită la biblioteca școlii. 

Bibl. Stan Doriana 

Prof. Oșlobanu Maria 

 

Luna octombrie 

2. „TOAMNA POVEȘTILOR” 

 expoziție de carte; 

 atelier de lectură. 

 

 

 

Bibl. Stan Doriana 

Prof. Prisacariu Daria 

Prof. Ștefan Florentina 

  

 

Lunile octombrie și 

noiembrie 

3. „MIHAIL SADOVEANU- mărturisiri” 

 expoziție de carte; 

 atelier de lectură. 

Bibl. Stan Doriana 

Prof. Păduraru Simona 

Luna noiembrie 

4. 

 

„COLIND ȘI SUFLET ROMÂNESC” 

 atelier de lectură; 

 expoziție. 

Bibl. Stan Doriana 

  

 

 

Luna decembrie 

 

5.  

”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA BASMELOR” 

 atelier de lectură 

 

Bibl. Stan Doriana 

Prof. Oșlobanu Maria 

 

    

Permanent 

6.  

„VOIEVODUL STELAR” 

 comemorare; 

 recital de poezie. 

 

Prof.Haidău Adelina 

Bibl.Stan Doriana 

 

Luna ianuarie 

7.  

„PENTRU TINE- PRIMĂVARĂ” 

 expoziție de desene; 

 atelier de creație; 

 atelier de lectură. 

Bibl. Stan Doriana 

Prof. Clipa Dumitrița 

Prof. Tofan Mioara 

Luna martie 

8. ”Bulgăre de aur în piele de taur” 

 atelier de lectură; 

 concurs. 

Bibl. Stan Doriana 

Prof.Pavăl Luminița 

Luna aprilie 

9. ”LUMEA ANTICĂ- o lume de fapte și 

personaje fascinante” 

Prof.Scripcaru Iuliana 

Prof.Ciornei Alina 

Prof. Haidău Adelina 

Bibl. Stan Doriana 

Luna mai 

 

DIRECTOR, 

PROF. ILINCĂI DANIELA 


