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I. Preliminarii 
 

Noi imperative de dezvoltare a cunoştinţelor şi competenţelor sunt indispensabile practicilor profesionale 
atît la nivel local, cît şi la scara naţională. Dobîndirea cunoştinţelor şi competenţelor pentru domeniul de 
studiu sunt completate prin asigurarea formării practice a elevilor. Suplimentarea cunoştinţelor acumulate la 
orele practice va permite cunoaşterea complexă a specificului activităţii de bibliotecă, va determina 
perceperea dezvoltării tendinţelor evoluţiei domeniului biblioteconomic. 

 
Scopul modulului constă în formarea competenţelor profesionale în prestarea serviciilor informaţionale, 
comunicarea eficientă profesională în mediul infodocumentar, utilizarea tehnologiilor informaţionale în 
procesele de selectare, prelucrare, stocare şi difuzare a informaţiei. 

 
La locul de practică, elevul trebuie:  

 Să-şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică, legăturile 
teoriei cu practica constituind astfel un proces continuu. 

 Să-şi dezvolte abilităţile în modulul practic. 

 Să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea reuşită a sarcinilor profesionale. 

 Să înţeleagă modulul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară. 
Conţinutul practicii de instruire în specialitate este conceput ca parte componentă a procesului de formare 
profesională, care asigură aplicarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor dobîndite pe parcursul studierii 
unităţilor de curs de orientare generală şi de specialitate: 

 S.01.023 Introducere în biblioteconomie I 
 S.02.0.024 Biblioteconomie II 
 S.01.0.031 Introducere în bibliografie I 
 S.02.0.032 BibliografieII 
 F.01.0.010 Istoria culturii şi civilizaţiei 
 F.02.0.011 Istoria culturii şi civilizaţiei universale II 
      

II. Motivaţia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 
 
Sarcina de bază a stagiilor de instruire rezidă în identificarea aspectelor comune şi distincte în elaborarea 
documentelor de bibliotecă, tehnologiei de achiziţie şi evidenţă a colecţiilor în biblioteca de referinţă. 

 
Elevul studiază şi aplică tehnici de evidenţă în regim automatizat a documentelor achiziţionate (conform 
programului informatic aplicat), utilizează metode şi tehnici de verificare a colecţiilor şi scoatere a 
documentelor de evidenţă. 
 
Succesul şi dezvoltarea profesională a elevului va depinde de corectitudinea studiului practic. 

 
III. Competenţele profesionale specifice stadiului de practică 

 
CS1. Aprofundarea cunoştinţelor de clasificare a documentelor. 
CS2. Identificarea produselor informaţionale, tradiţionale şi moderne . 
CS3. Cunoaşterea metodologiei evidenţei documentelor în bibliotecă. 
CS4. Aplicarea regulilor de completare a RI, RMF. 
CS5. Obţinerea de abilităţi de promovare a documentelor de bibliotecă. 
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IV. Administrarea stagiului de practică 

 
Codul 

stagiului 
de practică 

     
Perioada 

Modalităţi 
de  

evaluare 

Numărul 
de 

credite 
Denumirea 
stagiulului 
de practică 

 

 
Semestrul 

Numărul 
de 

săptămîni 

Num. 
de ore 

- Practica de 
instruire 

4 4 120 03.05-31-
05 

Susţin. 
Raportul 
stagiul de 
practică  

4 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 
 

Activităţi/ Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare Durata 
de 

realizare 

Etapa iniţială a stagiului de practică. 

A/S1. Familiarizarea elevilor cu politici 
privind menagementul colecţiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
A/S2. Studierea şi analiza planului de 
organizare a stagiilor de practică. 
 
 
 
  
A/S3.Familiarizarea cu conţinutul 
obiectivelor şi competenţelor practicii. 

1.1 Studierea Manifestului IFLA/ UNESCO 
pentru biblioteca publică. 
 
1.2 Studierea standardelor pentru colecţii de 
carte. 
1.3 Studierea standardelor pentru echipamente 
electronice de informare. 
1.1 Completarea agendei formării profesionale. 
 
1.2 Însuşirea obligaţiunilor elevilor în perioada 
stagiului de practică. 
1.3 Elaborarea tabelului sarcinilor de lucru. 
 
1.4 Structura şi sistematizarea vizitelor de stuii. 

 
3.1 Elaborarea planului orientativ de activitate 
pe perioada practicii. 
3.2 Elaborarea structurii portofoliului stagiului 
de practică. 

 

Prezentarea în formă orală. 
 
 

Studierea şi prezentarea informaţiei. 
 
Definirea noţiunilor. Prezentarea caietului de sarcini. 

 
Prezentarea caietului de sarcini. 

 
Prezentarea şi explicarea în formă orală. 
 
Prezentarea caietului de sarcini. 
 
Prezentarea portofoliului cu tabelul vizitelor. 
 
Prezentarea planului. 
 
Prezentarea conţinutului portofoliului. 
 
Prezentarea caietului de sarcini. 

2 
 
 

4 
 

2 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

2.     Baza teoretică al stagiului de practică. 

A/S4. Formarea bazei teoretice a 
programei de formare profesională. 
 

 

4.1 Elaborarea referatului cu tema „Conservarea 
colecţiilor în bibliotecă”. 
4.2 Prezentarea şi înregistrarea corectă a 
surselor şi datelor. 

 
 
 

Prezentarea referatului. 
 
Studierea şi prezentarea listei cu sursele incluse. 

6 
 

4 
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2. Aprofundarea deprinderilor practice. 

A/S5. Genuri şi tipuri de documente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/S6. Acţiuni de promovare a 
documentelor. 
 
 
 
 
 
A/S7. Evidenţa documentelor 
informative.  
 

5.1 Elaborarea informaţiei pentru 5 min. în care 
fiecare va scoate în evidenţă specificul fiecărui 
gen şi tip de documente. 
 

5.2 Elaborarea unei adnotaţii cu referire la un 
document. 

5.3 Elaborarea unui rezumat cu referire la un 
document. 

5.4 Efectuarea unei analize informaţionale a 
documentului şi prezentarea lui în public. 

6.1 Iniţierea dialogurilor cu beneficiarii la poliţa de 
carte în momentul înscrierii la bibliotecă, prin 
intermediul unei excursii. 

6.2 Prezentarea expoziţiei „Cărţi noi în 
bibliotecă”. 
7.1 Elevul va primi un set de 15 publicaţii, care le 
va înregistra în RI. 
7.2 Elevul va primi un lot de publicaţii care le va 
supune procedurii de scoatere din evidenţă şi 
casării. 
7.3 Elevul va lucra cu raportul statistic: Forma 6 C, 
registrul de mişcare a fondului. 
7.4 Elevul va recepţiona lotul de publicaţii 
achiziţionate. 

Prezentarea informaţiei şi caietului de sarcini. 
 
 
 
Prezentarea în scris. 
 
Prezentarea în scris. 
 
Prezentarea orală. 
 
Prezentarea excursiei. 
 
 
Organizarea şi prezentarea excursiei. 
 
Corectitudinea înregistrării. 
 
Corectitudinea casării. 
 
 
Prezentarea şi capacitatea de analiză. 
 
Corectitudinea operaţiunilor de bază ale municii. 

8 
 
 
 

4 
 

6 
 

6 
 

6 
 
 

6 
 

4 
 

4 
 
 

6 
 

8 
 
 

4.Perfectare a documentaţiei pentru susţinerea raportului stagiului de practică 

A/S8. Elaborarea documentaţiei 
necesare stagiului de practică. 

8.1 Descrierea activităţilor realizate pe parcursul 
stagiului de practică. 
 
8.2 Elaborarea raportului stagiului de practică. 

 
8.3 Prezentarea concluziilor şi sugestiilor elevului cu 
privire la stagiul de practică. 

Prezentarea în termeni a fişei. 
 
Prezentarea şi susţinerea în faţa comisiei. 
 
Prezentarea caietului de sarcini. 
 

6 
 

6 
 

4 
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VI. Sugestii metodologice 
 

Practica de instruire în specialitate este al doilea stagiu de practică, care urmăreşte dezvoltarea 
capacităţilor de transmitere a noţiunilor teoretice în practică, de dezvoltare a unor deprinderi 
practice noi, obţinerea de abilităţi de promovare a documentelor de bibliotecă, dezvoltarea 
abilităţilor de prelucrare a informaţiei tipărite, care urmează să fie incluse în colecţiile de 
bibliotecă. 
 
Demersul didactic pe parcursul practicii se anexează pe elev, poziţia lui fiind una activă, 
participativă. 
 
Elevul realizează sarcini conform obiectivelor în vederea fomării mai multor competenţe şi 
fiecare competenţă poate fi atinsă prin parcurgerea mai multor conţinuturi. Predarea- 
învăţarea va conduce la: formarea de deprinderi şi deprinderi de utilizare a documentelor. 
Elevii vor realiza produse finale sub formă de documente-text. Specificul stagiului de practică 
impune metode şi aplicaţii practice individuale. Pentru activitatea productivă în cadrul stagiilor 
de practică ar fi binevenită utilizarea metodelor precum: analiza, prezentarea, observaţia, 
excursii, dezbaterea, studiu de caz. 
 
 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 
 

Nr. 
crt. 

Categorii de produs Criterii de evaluare a produselor 

1. Prezentarea în formă 
orală a  materialului 
studiat. 

 Corectitudinea formulării gîndului 

 Exprimare corectă 

 Coerenţa şi logica expunerii 

2. Elaborarea şi prezentarea 
referatelor.  

 Corectitudinea formulării gîndului 

 Ţinuta lingvistică 

 Respectarea termenilor de elaborare 

3. Elaborarea portofoliului.  Structurarea şi sistematizarea informaţiei. 

 Corectitudinea formulării conţinutului. 

4. Elaborarea unei adnotări, 
rezumat. 

 Prezentarea 

 Structurarea informaţiei 

5. Elaborarea şi prezentarea 
documentaţiei stagiului 
de practică. 

 Corectitudinea formulării conţinutului 

 Veridicitatea informaţiei 

 Structurarea informaţiei 

 
 

VIII. Cerinţe faţă de locul de practică 
 

Activitatea practică se desfăşoară în incinta bibliotecii. Incinta bibliotecii trebuie să fie 
înzestrată cu echipament corespunzător şi mostre ale documentelor de evidenţă:  
Registru de Mişcare a Fondului 
Registrul inventar 
Evidenţa documentelor  în format electronic 
Proces- Verbal de verificare a colecţiilor. 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. crt. 
 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată resursa 

1.  Dezvoltarea colecţiilor. În: Biblioteca publică. Linii 
directoare IFLA/ UNESCO pentru dezvoltare. Ch.: 
Epigraf, 2007.- p.48-56 

CDI „M. Sadoveanu” 
Soroca 

2.  Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă (citat la 
07.07.2010). Accesibil pe Internet: 
http:/facultate.regielive.ro/.../htm. 

Bibliotecă 

3.  Harvat, Săluc. Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor. 
În: Introducere în biblioteconomie.-Bucureşti: 
Grafoart, 1998.-p.27-37. 
 

Bibliotecă 

4.  Lege cu privire la biblioteci.- Ch.: 2017. 

 

Bibliotecă 

5.  Managementul în bibliotecile publice. În: Biblioteca 
Publică. Linii directoare IFLA/ UNESCO pentru 
dezvoltare. Ch.; 2007.- p.67-78  . 

Bibliotecă 

6.  Standardul SM  ISO 2789: 2009. Statistici 
internaţionale de bibliotecă. 

Bibliotecă 

7.  Susarenco, Ala. Rolul politicilor de bibliotecă privind 
dezvoltarea colecţiilor. Accesibil pe Internet: http:/ 
library.utm.md/DS pdf. 

 

Bibliotecă 

8.  Programul şi raportul de activitate a CDI „M. 
Sadoveanu” pentru anii 2016-2017. 

 

Bibliotecă 

9.  www.bcul.ro/prezentarea și restaurarea 
documentelor în biblioteca modernă 

 

10.  http://www. Bcub.ro/ serviciul restaurarea și 
prezentarea publicațiilor 

 

11.  http://www.biblioteca botoșani.ro/restaurarea și 
conservarea fondurilor de bibliotecă. 

 

 

http://www.bcul.ro/prezentarea
http://www/
http://www.biblioteca/

