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 I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Biblioteconomie II, Istoria cărții și bibliotecilor”, este inclusă în curricula disciplinelor de 
specialitate conform planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației și Ministerul Culturii la data de 
21.09.2016 Nr. de înregistrare SC 109/16.  

Unitatea de curs „Biblioteconomie II”, asigură pregătirea profesională a elevilor în extinderea și 
aprofundarea cunoștințelor despre istoria cărții, bibliotecii, evoluția scrisului și invenția tiparului. 

Studierea unității de curs „Biblioteconomie II” contribuie la formarea la elevi a competențelor profesionale 
și un șir de aplicații practice. 

Studierea acestui modul are drept obiectiv dezvoltarea unor aptitudini de performanţă întru pregătirea 
elevilor pentru activitatea ulterioară în calitate  de bibliotecar.   

Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoștințele acumulate de la alte discipline: 

F.02.O.011 Istoria culturii și civilizației universale 

S.02.O.032 Bibliografie II 

S.02.O.040 Cartonajul 

                   Istoria românilor și universală 

                   Limba și literatura română 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală 

Scrisul, tiparul, cartea, biblioteca au evoluat de-a lungul timpului odată cu dezvoltarea societății. Este foarte 
important ca viitorul bibliotecar să cunoască aceste fundamente, începuturi, ale civilizației umane, fiindcă 
orice realizare nouă își are rădăcina în realizările anterioare, orice specialist pentru a se ridica pe o treaptă 
superioară se sprijină pe munca predecesorilor. 

În rezultatul studierii unității de curs, elevii vor cunoaște: 

 Funcția socială a cărții și rolul ei în societate; 

 Elementele exterioare și interioare ale cărții; 

 Genurile și tipurile publicațiilor; 

 Apariția scrisului și alfabetului; 

 Carte și bibliotecile în diferite epoci; 

 Invenția și apariția tiparului în Europa; 

 Răspîndirea scrisului și dezvoltarea tiparului în spațiul românesc. 



5 / 11 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Estimarea rolului cărții în societate. 

CS2. Determinarea scopului și destinația cărții. 

CS3. Clasificarea genurilor și tipurilor de publicații. 

CS4. Identificarea elementelor exterioare și interioare ale cărții. 

CS5. Aprecierea rolului scrisului și alfabetului ca mijloace importante de dezvoltare a progresului în 
societate. 

CS6. Compararea procesului tehnologic modern de tipărire a publicațiilor cu alte perioade. 

CS7. Evaluarea activității bibliotecilor în trecut și prezent. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

II 90 30 15 45 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Cartea în societate. Conținutul și elementele ei. 

UC1. Identificarea rolului și funcțiilor sociale ale 
cărții în societate. 

1. Rolul cărții în societate. 

2. Noțiunea de carte. 

 

3. Fucțiile sociale ale cărții. 

4. Elementele exterioare și interioare ale cărții. 

 

A1. Recunoașterea rolului cărții în societate.. 

A2. Aplicarea noțiunilor din domeniu. 

 

A3. Aprecierea funcțiilor sociale ale cărții. 

 

A4. Demonstrarea elementelor oricărui document de 
bibliotecă. 

2. Tipologia cărții. 

UC2. Distingerea genurilor și tipurilor publicațiilor. 

 

5. Genurile și tipurile publicațiilor. 

6. Forma, scopul și destinația cărții. 

A5. Gruparea și aranjarea publicațiilor după tipuri. 

A6. Promovarea cărții utilizatorilor de diferite vîrste. 

3. Cartea și bibliotecile din Antichitate și Evul Mediu apariția scisului și alfabetului. 

UC3. Estimarea rolului scrisului, alfabetului cărții și 
bibliotecii în dezvoltarea progresului uman. 

7. Apariția scrisului și alfabetului. 

8. Apariția bibliotecilor din Alexandria, Pergam 
și Roma. 

9. Prețul cărții în Imperiul Bizantin. 

10. Procese de organizare a blocului de caiete. 

A7. Organizarea unui fișier tematic. 

A8. Informarea utilizatorului despre valoarea și prțul 
cărții. 

A9. Clasificarea colecției de carte după criterii 
lingvistice. 
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4. Invenția și apariția tiparului în Europa Apuseană 

UC4. Aprecierea invenției tiparului ca fiind a treia 
revoluție informaținală. 

11. Promovarea cărții în Epoca Renașterii. 

12. Invenția tiparului de către S. Gutenberg 

13. Primele cărți tipărite. Incunabulele. 

 

A10. Compararea cărților în diferite epoci. 

A11. Explicarea rolului tiparului în dezvoltarea 
progresului tehnico-științific. 

A12. Organizarea activităților de promovare a cărții. 

5. Cartea  și bibliotecile în Europa în sec. XVI-XVII. 

UC5. Confirmarea aportului adus de marii 
inventatori ai tiparului din întrega lume. 

14. Răspîndirea tiparului în Europa. 

15. Aportul lui Manuzio, Plantin în dezvoltarea 
cărții în Europa. 

16. Apariția tiparului în Rusia. 

A13. Elaborarea fișierului tematic. 

A14. Prezentarea informației. 

 

A15. Organizarea expoziției tematice. 

6. Apariția scrisului pe teritoriul Daciei. 

UC6. Emiterea de ipoteze despre apariția scrisului 
pe teritoriul Daciei. 

17. Apariția scrisului ăn Dacia 

18. Cartea româno-slavonă 

19. Cartea românească în sec. XVII 

 

A16. Prezentarea informației. 

A17. Ilustrarea materialului istoric . 

A18. Prezentarea informației. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt.  

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Cartea în societate. Conținutul și elementele ei. 17 5 2 10 

2. Tipologia cărții. 12 5 2 5 

3. Cartea și bibliotecile din Antichitate și Evul Mediu 
apariția scisului și alfabetului. 

12 5 2 5 

  4. Invenția și apariția tiparului în Europa Apuseană 8 5 2 5 

   5. Cartea  și bibliotecile în Europa în sec. XVI-XVII. 12 5 2 5 

6. Apariția scrisului pe teritoriul Daciei 12 5 2 5 

 Total 90 30 15 45 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Cartea în societate. Conținutul și elementele ei. 

1.1. „Cartea în viața mea” 

 

1.2. Cartea manuscrisă și cartea tipărită- 2 
etape distincte din istoria cărții. 

1.3.Elementele exterioare ale cărții . 

1.1. Eseu. 

 

1.2. Referat. 

 

1.3.Schița machetului . 

Comunicare 
scrisă. 

Comunicare 
scrisă 

Prezentarea 
desenului 

Săptămâna 1  

 

Săptămâna 2  

 

Săptămâna 3 

 

2. Tipologia cărții. 

2.1. Genuri și tipuri de publicații pe 
diferite suporturi 

2.2. Pregătirea titlului expoziției și a 
citatelor. 

2.1. Expoziție. 

 

2.2.Citate despre carte. 

Prezentare 
orală. 

Prezentarea 
orală 

Săptămâna 4 

 

Săptămâna 5 

3. Cartea și bibliotecile din Antichitate și Evul Mediu apariția scisului și alfabetului. 

3.1. Din istoria scrisului. 

 

 

3.2. Ce știm despre alfabet?. 

3.1. Referat 

 

 

3.2. Demonstrare video 

Prezentarea 
informației 
din referat. 

Prezentare 

Săptămâna 6  

 

 

Săptămâna 7 
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4. Invenția și apariția tiparului în Europa Apuseană 

4.1 Vestiți inventatori ai tiparului din lume 

 

4.2.Materiale  de scris .  

 

4.3.„ Masopotamia- leagănul culturii și 
civilizației umane”. 

 

4.1Listă de recomandare 

 

4.2. Imagini foto. 

 

4.3. Eseu . 

 

 

Prezentare 
scrisă 

Prezentare 
orală. 

Prezentare 
scrisă 

 

Săptămâna 8  

 

Săptămâna  9 

 

Săptămîna 10 

5. Cartea  și bibliotecile în Europa în sec. XVI-XVII. 

5.1. Biblioteca-„leac pentru suflet”. 

 

5.2. „ Cele mai vestite biblioteci ale 
Antichității”. 

 

5.3. „ Minunea sec. XV-invenția 

Tiparului” 

5.1 Citate despre 
bibliotecă 

 

5.2. Portofoliu 

 

 

5.4. Referat 

Cominucare 
scrisă 

 

Prezentare 
imagini 

 

Comunicare 
orală 

Săptămîna 11 

 

 

Săptămîna 12 

 

 

Săptămîna 13 

6. Cartea  și bibliotecile în Europa în sec. XVI-XVII. 

6.1 Apariția scrisului pe teritoriul 
Daciei. 

6.2 Cartea românească în sec. XVI. 

 

 

Mapă tematică 

 

Fișier tematic 

Comunicare 

Scrisă 

Comunicare 
scrisă 

Săptămîna 14 

 

Săptămîna 15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Portofoliul disciplinei 

2. Referat 

3. „Cele mai scumpe cărți din lume” –material video 

4. Cărturari de seamă în domeniul biblioteconomiei.-Portofoliu. 

5. Biblioteca din Alexandria- cea mai mare bibliotecă a Antichității- material video.  

IX. Sugestii metodologice 

Pentru predarea – învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de învățare: 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 

1. Cartea în societate. Conținutul și 
elementele ei. 

 

 Demonstrarea 

 Explicația 

 Comparația 

 

 Analiza 

 Explorarea textelor 

 Comparația 
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2. Tipologia cărții 
 Expunerea didactică 

 Conversația 

 Demonstrarea 

 Expunerea 

 Lucrul cu sursele 
bibliografice. 

 Lucrul cu manualul 

 Observația 

3. Cartea și bibliotecile din 
Antichitate și Evul Mediu 
apariția scisului și alfabetului. 

 Explicația 

 Conversația 

 Demonstrarea 

 Cercetarea 

 Selectarea informației 

4. Aparția tiparului în Europa 
Apuseană 

 Explicația 

 Prezentarea 

 Demonstrarea 

 Expunerea didactică 

 Prezentarea 

 Conștientizarea 

5. Cartea  și bibliotecile în Europa 
în sec. XVI-XVII. 

 Explorarea textelor 

 Povestirea 

 Deducerea 

 Cercetarea 

6. Cartea  și bibliotecile în Europa 
în sec. XVI-XVII. 

 

 Problematizarea 

 Lectura dirijată a textelor 

 Descoperirea 

 Observația 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Portofoliul  Calitatea materialelor incluse. 

 Oformarea fiecărui document 

 Consecutivitatea aranjării documentelor 

 Nivelul estetic al oformării 

2. Eseu  Logica expunerii 

 Utilizarea termenilor și noțiunilor 

 Nivelul de erudiție  

3. Referat  Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Utilizarea terminologiei de specialitate 

 Structura conform regulilor 

 Folosirea resurselor electronice 

4. Expoziție de carte  Corespunderea surselor expuse  tematicii abordate 

 Corectitudinea descrierii bibliografice a publicațiilor 

 Oformarea estetică 

5. Listă de recomandare  Corespunderea temei 

 Corectitudinea descrierii bibliografice 

6. Mapă tematică  Corectitudinea documentelor incluse 



11 / 11 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

1. Literatură de specialitate ( Legislația în vigoare, manuale, ghiduri, fond de 
referință,fișiere, presa periodică de specialitate) 

2. Portofoliul catedrei 
3. Portofoliile elevilor 
4. Material didactic-intuitiv, planșe, scheme. 
5. Proiector, ecran, boxe, calculator conectat la rețeaua de interne. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Horvat, sălun. Întroducere în 
biblioteconomie.-București: Grafoart, 1996.-
210p. 

Catedra 1 

2. 
Predescu, Constantin. Manual de 
biblioteconomie pentru bibliotecile mici/ 
elab: C. Predescu, G. Clinca, I. Ciotlaș; red. 
G.I.Bercan- București: ABBPR, 1993 

 

 

Catedră                  1 

3. Kulikovski, Lidia. Cartea, modul nostru de a 
dăinui: Contribuții la dezvoltarea 
domeniului biblioteconomic: management, 
biblioteci- bibliotecari/ Lidia Kulikovski; Bibl. 
Mun„B.P. Hajdeu”.- Ch: Reclama, 2006.-
268p 

Bibliotecă 

Catedră 

1 

4. Bazele culturii informaționale: Curs 
Univ./ABRM;Univ. De Stat„Alecu Russo”, 
catedra Electronică și Informatică; Director 
E. Harconița; coord.: V. Guțan.-Bălți: Presa 
Univ. bălțeană, 2007.-160p. 

Catedră 

 

1 

61. http:/istoriiregăsite. Wordpress. com/2010//03/10/ invenții în istorie-cartea 

62. http:/ro. Wikipedia.org/wiki/carte/ 

63. http:/istoriiregăsite. Wordpress. com/2011//11/20/ biblioteca-în -antichitate 

64. http://descoperă.org./domeniu/cultura/istorieMarele biblioteci Antice 

65. https://www.historia.ro/istoria tiparului. 
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