Denumire comisie
Arii de responsabilitate

CULTURA INFORMAŢIEI
Promovarea conceptului Culturii informaţiei şi instruirii pe parcursul întregii vieţi în
societate şi în comunitatea profesională;
Îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor în domeniul Culturii informaţiei;
Politici, programe, proiecte, activităţi, parteneriate la nivel local, naţional și internaţional în
domeniul Culturii informaţiei.

Integrare în structura
ABRM
Responsabilităţi

Preşedinte comisie

Membri comisie

Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinţi ABRM
Relaţii funcţionale: preşedinţi comisii și secţiuni, membri
Esenţiale:
 Planifică priorităţile şi activităţile ABRM în domeniul Culturii informaţiei;
 Promovează documente, standarde şi practici internaţionale referitoare la Cultura
informaţiei (diseminare, traducere, publicare);
 Elaborează, promovează spre aprobare în mediul decizional, educaţional,
profesional, academic documente strategice, proiecte, programe, standarde de
formare a Culturii informaţiei;
 Sprijină activitatea bibliotecilor de toate tipurile în domeniul Culturii informaţiei
(diseminarea practicilor de calitate, instruirea bibliotecarilor, elaborarea suportului
metodico-didactic etc.);
 Iniţiază / participă la proiecte de cercetare în domeniu;
 Realizează parteneriate cu structuri similare ale asociaţiilor bibliotecarilor din alte
ţări.
Adiţionale:
 Reprezintă ABRM în comunitatea profesională şi în relaţiile cu partenerii şi factorii
decizionali (in probleme de Cultura informaţiei şi alte aspecte);
 Participă la conferinţe şi alte întruniri profesionale;
 Colaborează cu comisiile şi secţiunile ABRM în probleme de interes comun, cu
structuri din domeniul cercetării şi educaţiei în probleme de formare şi promovare a
Culturii informaţiei.
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1. Promovarea conceptului Culturii informaţiei în societate şi
comunitatea profesională:
1.1. Promovarea documentelor, standardelor şi practicilor
internaţionale referitoare la Cultura informaţiei (diseminare,
traducere, publicare).
1.2. Propuneri privind reflectarea principiilor CI şi învăţării pe
parcursul întregii vieţi în legi, strategii, politici, programe şi alte
documente de importanţă naţională.
1.3. Articole în publicaţii de specialitate, comunicări în cadrul
întrunirilor profesionale, postări pe website-ul ABRM
(informaţii, programe, rapoarte, tutoriale etc.).

Activităţi preconizate
pentru 2014

2. Dezvoltarea conţinutului cursurilor de formare a Culturii
informaţiei pentru ciclul preuniversitar şi universitar, elaborarea
noilor curricula.

ianuarie-decembrie

ianuarie-decembrie

ianuarie-decembrie

mai-decembrie

3. Instruirea bibliotecarilor în subiecte de Cultura informaţiei:
3.1. Ciclu de ateliere „„Formarea formatorilor în Cultura
informaţiei” (pentru bibliotecarii şcolari).
august-octombrie
3.2. Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale
(pentru
bibliotecarii
din
învăţământul
general
şi
vocaţional/tehnic)
- Modul 1: „Iniţiere în redactorul de texte Microsoft
Office Word”;
iunie
- Modul 2: „Crearea prezentărilor în PowerPoint”;
octombrie
- Modul 3: „Internet pentru bibliotecari”.
decembrie
4. Finisarea publicaţiei „Cultura informaţiei: Ghid informativmai
metodic pentru bibliotecarii şcolari”.
5. Organizarea Campaniei de informare dedicată Zilei Siguranţei
februarie
pe Internet.

