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I. Preliminarii 
 
Unitatea de curs  Biblioteconomie VIII „Automatizarea și informatizarea în bibliotecă” vine să abordeze 
în mod nou problematica biblioteconomiei- automatizarea bibliotecilor. 
 
Trecerea de la biblioteca pe hârtie la biblioteca automatizată, apoi la cea informatizată este un proces 
firesc, o necesitate a timpului. 
 
Scopul unității de curs este de a extinde și a aprofunda cunoștințele elevilor în acest domeniu.  
Această unitate de curs ține de integrarea specialistului în condiţiile reale ale societăţii mereu în 
schimbare, printr-o automatizare a cunoștințelor teoretice prin aplicarea lor în practică . 
 
Pentru studierea unității de curs sunt necesare cunoștințele acumulate de la alte cursuri: 
G.08.O.003 Tehnologii informaționale. 
S.04.A.042 Securitatea informațională. 
S.08.A.048 Tehnologii moderne de  programare. 
       Informatica. 
                    Sisteme și rețele de informare în biblioteci. 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
  
Sistemul manual tradițional bazat pe scris, pe lângă vlumul mare de lucru pe care îl presupune, devine 
tot mai puțin operativ în fața fluxului informațional actual. Superioritatea și avantajele bibliotecii 
autorizate în raport cu etapa manuală este demonstrată de majoritatea bibliotecolor care au adoptat 
ecest sistem de lucru. 
 Deoarece calitatea educaţiei este o condiţie indispensabilă pentru formarea profesională, această 
unitate de curs se încadrează în standardul profesional făcând ca elevul să beneficieze de un 
învăţământ modernizat cu următoarele achiziţii finale ale învăţării : 
 

 Aparatura de prelucrare și stocare a informației; 

 Resurse software. 

 Aparatura de transmitere a informației; 

 Aparatura de copiat și multiplicat documente; 

 Resurse umane capabile să opereze cu aparatura; 

 Consumabile necesare funcționării sistemului. 
 
 
Această unitate de curs prevede legătura interdisciplinară: Informatică, Securitatea informațională, 
Sisteme și rețele de informare în bibliotecă etc. 
 
 

III. Competenţele profesionale specifice modulului. 
   

CS1. Identificarea structurii sistemului automatizat de bibliotecă. 
CS2. Aplicarea noțiunilor de „ sistem tradițional” și „ system automatizat”. 
CS3.  Determinarea resurselor necesare funcționării sistemelor de informare. 
CS4. Clasificarea sistemelor automatizate de bibliotecă. 
CS5. Posedarea deprinderilor de regăsire a informației într-un system de informare. 
CS6. Aplicarea metodelor de întroducere a informației, menținerea bazelor de date. 
CS7. Distingerea funcțiilor sistemelor autorizate de informare. 
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IV. Administrarea disciplinei  
 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de 

credite 
 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

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

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Aparatura destinată prelucrării și gestionării informației. 

UC1.  Identificarea rolului calculatorului în 
prelucrarea și gestionarea informației. 
 

 
 
 
 

1. Componente hardware. 
 

2. Resursele logice ale sistemului de calcul 
compus din programe (software). 
 

3. Elementele constructive ale calculatorului 
personal (PC): 

- Unitatea centrală. 
- Monitorul 
- Tastatura: 

 microprocesorul  

 memoria internă 

 memoria externă 
- Periferice 

 Imprimanta 

 Mausse-ul 

 scannerul 
 

A1. Estimarea rolului sistemelor de informare 
în bibliotecă. 
  

A2. Specificarea resurselor software. 
 
 
 

A3. Aplicarea elementelor constructive ale 
calculatorului personal (PC) în activitatea 
informațională a bibliotecii. 
 

2.   Resurse software                   

UC2. Efectuarea operațiunilor necesare asupra 
informațiilor conform programelor. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Programele de sistem. 
 

5. Programele de aplicații: 

 Evidența cititorilor; 

 Comunicarea documentelor; 

 Prelucrarea documentelor; 

 Transmiterea documentelor; 
6. Editarea de texte. 

 
 
 

A4 Utilizarea programelor de sistem în lucrul 
bibliotecii . 
 

A5.  Achiziționarea programelor de aplicații 
ISIS, VUBIS pentru înregistrarea și 
regăsirea informațiilor. 

A6. Folosirea calculatorului ca mașină de scris 
inteligentă. 
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3.  Comunicarea informațiilor 

UC3. Comunicarea informațiilor acumulate în 
baza de date a bibliotecii.  

7. Poșta electronică. (E-mail). 
 

8. Poșta prin vace. (V-mail). 
 

9. Faxul 

A7. Utilizarea poștei electronice pentru 
comunicări la distanță și transmiterea de 
documente. 

A8. Utilizarea V-mail .( a mesajelor vorbite și 
înregistrate. 

A9.  Transmiterea mesajelor la distanță prin 
fax. 

4.  Aparatura de copiat și multiplicat documente. 

UC4. Copierea și multiplicarea documentelor 
prin xerografiere.  

10. Copiatoarele. 
 

11. Imprimante 

A10.  Reproducerea unor imagini și 
documente prin xerografiere. 

A11. Utilizarea V-mail .( a mesajelor vorbite și 
înregistrate. 

5.  Consumabile. 

UC5. Utilizarea materialelor consumabile la 
prelucrarea, transmiterea, copierea și 
multiplicarea informațiilor.  

12. USB  Flash. Hârtie pentru imprimare,hârtie 
pentru copiere. Toner. Starter. 

A12. Folosirea materialelor consumabile la 
prelucrarea, transmiterea, copierea și 
multiplicarea documentelor în bibliotecă. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

 
 
Nr.  
crt.  

 
 

Unităţi de învăţare 
 

Numărul de ore 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Aparatura destinată prelucrării și 
gestionării informației. 

48 8 30 10 

2. Resurse software 14 2 7 5 

3. Comunicarea informațiilor 11 2 4 5 

4. Aparatura de multiplicat documente 9 2 2 5 

5. Consumabile 8 1 2 5 

 Total 90 15 45 30 

 
VII Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

Aparatura destinată prelucrării și gestionării informației. 

 
Componentele hardware 
 

Proiect de grup 
Identificarea 
componentelor 
Hardware ale PC cu 
asamblarea și 
dezasamblarea 
computerului. 

 
Demonstrare 

 
Săptămâna 1-3 

Resurse logice ale 
sistemului de calcul 
compus din programe 
(software) 

Proiect de grup 
Identificarea 
componentelor 
software 

 
Prezentare 

 
Săptămâna 4-5 

Resurse software 

Programe de aplicații Proiect individual 
Cu utilizarea 
elementelor de 
formare a caracterelor, 
paragrafelor, crearea 
listelor, aranjarea în 
pagină, utilizarea de 
stiluri și șabloane. 

 
Prezentare 
scrisă și orală 

 
 
Săptămâna 6-8 

 Editarea de texte.  Proiect individual cu 
utilizarea de tabele și 
de formatare și 
structurare a acestora 
conform modelului 
propus. 
 
 
 

 
Demonstrare 

 
Săptămâna 9-10 
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Comunicarea informațiilor 

Poșta electronică (E-mail). Proiect în grup.  
Extedierea textelor și 
documentelor prin 
 E-mail. 

 
Prezentare 

Săptămâna 11 

Faxul. Proiect în grup.  
Extedierea textelor și 
documentelor prin fax. 

 
Demonstrare 

Săptămâna 12 

Aparatura de copiat și multiplicat documentele 

Copierea și multiplicarea 
documentelor prin 
xerografiere. 

 
Texte imprimate 

 
Prezentare 

 
Săptămâna 13 

Consumabile 

Utilizarea materialelor 
consumabile la prelucrarea, 
transmiterea, copierea și 
multiplicarea 
documentelor. 

 
Proiect în grup. 
Procedeu de schimbare 
a cernelei în toner 

 
 
Prezentare 

 
 
Săptămâna 14 

 Portofoliul. Materiale 
suplimentare. 

Raport de 
evaluare 

Săptămâna 15 

 
 

VIII. Lucrările practice recomandate 
                            

1.  Portofoliul unității de curs. 
2.  Referat metodic:„ Biblioteca virtuală între deziderat și realitate”. 
3.  Referat metodic:„ Comunicarea profesională ON-line. Facilități pentru bibliotecari”. 
4. Referat metodic:„ Roluri noi pentru bibliotecari în era tehnologiilor informaționale”. 
5. Prezentări power-point. 
7. Postere. 
8. Ghiduri. 
 

IX. Sugestii metodologice          
 
 
 
Punând accent pe abilităţile, competenţele, procesele cognitive ale elevilor, profesorul va încuraja elevii 
în căutarea independentă a sensurilor prin prelucrările şi interpretările proprii, pentru obţinerea 
rezultatelor scontate, profesorul va folosi diverse tehnici interactive, studiu de caz, exersări, discuţii, 
convorbiri, analize, momente poetice etc. 
 
Pentru predarea-învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de 
învățare.  
Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 
prezentate în tabelul de mai jos. 
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Nr. crt. Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Aparatura destinată 
prelucrării și. gestionării 
informației 

 Povestirea 

 Explicațiea 

 Explicația 

 Descoperirea 

 Exerciții 

 Demonstrația 

2.  Resurse software  Demonstrațiea 

 Conversațiea 
didactică 

 Exerciții 

 Demonstrația 

 Exerciții 

 Demonstrația 

3.  Comunicarea informațiilor  Explicația 

 Expunerea 
didactică. 

 Conversația 

 Exerciții 

 Exerciții 

 Executarea 

4.  Aparatura de copiat și 
multiplicat 

 Demonstrația 

 Conversația 
didactică 

 Exerciții 

 Demonstrația 

 Exerciții 

 Demonstrația 

5.  Consumabile  Explicația 

 Expunerea 
didactică. 

 Conversația 

 Exerciții 

 Exerciții 

 Aplicarea cunoștințelor 
teoretice în practică 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 
Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu, fapt 
ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea autoevaluării şi a evaluării 
reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale. 
 
Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării pe 
parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări formative şi 
evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi de capacitatea de a rezolva 
situațiile de problemă.  
 
Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va aduce la 
cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condițiile 
de realizare a fiecărei evaluări.  
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Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect în grup. 
Identificarea 
componentelor Hardware 
ale calculatorului cu 
asamblarea și 
dezasamblarea lui 

 Executarea proiectului în timpul stabilit. 

 Corectitudinea executării însărcinărilor. 

 Modul de prezentare a proiectului. 

2. Proiect în grup. 
Identificarea 
componentelor sofware. 

 Executarea proiectului în timpul stabilit. 

 Corectitudinea executării însărcinărilor. 

 Modul de prezentare a proiectului. 

3. Proiect individual 

Cu utilizarea elementelor 
de formare a caracterelor, 
paragrafelor, crearea 
listelor, aranjarea în 
pagină, utilizarea de stiluri 
și șabloane. 

  Executarea proiectului în timpul stabilit. 

 Corectitudinea executării însărcinărilor. 

 Modul de prezentare a proiectului. 

 Ingeniozitatea oformării documentelor. 

 Utilizarea diverselor modalități de redactare. 

4. Proiect individual cu 
utilizarea de tabele și de 
formatare și structurare a 
acestora conform 
modelului propus. 
 

  Executarea proiectului în timpul stabilit. 

 Corectitudinea executării însărcinărilor. 

 Modul de prezentare a proiectului. 

 Ingeniozitatea oformării documentelor. 

 Utilizarea diverselor modalități de redactare. 

5. Modalități de imptimare 
a textelor. 

 

 Corectitudinea executării însărcinărilor. 

 Ingeniozitatea oformării documentelor. 

 Utilizarea diverselor modalități de redactare. 

5. Proiect în grup. 

Procedeu de scimbare a 
cernelii în toner 

 

 Corectitudinea executării însărcinărilor. 
 

 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
1. Sală de clasă dotată cu calculatoare conectate la Internet 

2. Portofoliul unității de curs. 

3. Literatura de specialitate( manuale, presa periodică de specialitate, ghiduri).. 

4. Calculatoare cu dispozitive de intrare –ieșire. 

Mouse , tastatură, scaner, aparat foto digital, monitor, proictor multimedia, boxe, 

imprimantă, ecran. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. crt. 
 

Denumirea resursei 
 

Locul în care poate fi 
consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

 

1. 

 

Horvat, Sălăuc. Introducere în 
biblioteconomie/ Sălăuc Horvat; 
București: 1996.-210p. 

 CDI„M. Sadoveanu” 

  

3 

 

 
2. 

Banciu, Doina. Informatizarea 
bibliotecilor-concepte și practici/ D. 
Banciu. București : Ed. Universității, 
2001.-193p. 

Biblioteca  2 

3. Banciu, Doina. Sisteme automate de 
informare și documentare/ D. Banciu. 
București : Ed. Universității, 1997. 
-121p. 

Biblioteca  1 

4. Banciu, Doina. PICA rețeaua de 
atomatizare a b ibliotecilor în Țările de 
Jos// D. Banciu. București : Ed. 
Universității, 1992.-Nr.3-4,p.63 

Biblioteca  1 

5. http://clubbib2. Wordpress.com  

6. http://netlinks.slq.qld.gov.au 

7. http://www.stuttgart.de/chilias/ 

8. http://bibliotek.horsens.dk 

 


