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     Abstract  

    Articolul face o analiză a activităţii şi rezultatelor de formare continuă şi perfecţionare 

profesională a bibliotecarilor UPS „Ion Creangă” prin două metode de bază : Cursuri de 

iniţiere şi Şedinţe cu catalogatorii. Rezultatele şi performanţele sunt prezentate sub formă de 

tabel şi diagrame. 

        Acest articolul de asemenea include impactul metodelor de formare continuă asupra 

activităţii de catalogare şi descriere analitică a ediţiilor periodice la Biblioteca Ştiinţifică a 

UPSC. 

 

Cuvinte-cheie : Biblioteca Ştiinţifică a UPSC, formare continuă, vedete de subiect, 

perfecţionare profesională 

 

     Abstract 

       The article analyzes the activities and results of continuous education and training of librarians 

in the Pedagogical Stat University “Ion Creanga” using two main methods: Initiation courses and 

Meetings with bibliographers.  

      The results and the achievements are presented in the forms of tables and diagrams. 

This article also includes the effect of the methods of continuous education in the domain of 

catalouging and analytical description of periodicals in the Scientific Library of the University. 

 

Keywords: Scientific Library of the Pedagogical State University “Ion Creanga”, continuous 

education, keywords, professional training. 
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      Dacă până acum câţiva ani era suficient să ai o diplomă şi experienţă în domeniul de activitate, 

astăzi competiţia a schimbat lucrurile - ca sa fii în top trebuie sa te perfecţionezi continuu. 

       Beneficiile unei perfecţionări permanente sunt resimţite în modul de viaţă al fiecărui individ, 

fiind vorba de o anumită sănătate psihică şi fizică. Nevoia de cunoaştere şi de autorealizare sunt 

nevoi, spre care aspirăm constant, mai ales după ce am atins un anumit grad de maturitate. 

      Astfel, beneficiile sunt legate de îmbogîţirea sistematica şi continuă a cunoştinţelor şi a 

comportamentelor, de formarea competenţelor necesare desfăşurării activităţilor profesionale şi 

adaptarea la schimbările din societate şi din domeniile de activitate profesională. 

       Perfecţionarea continuă şi progresul personal asigură un echilibru deosebit atât în plan 

individual, căt şi social. 

       Perfectionarea continuă trebuie să aibă un caracter specializat, cu conţinut preponderent practic, 

prin utilizarea cunoştintelor teoretice, în vederea stimulării şi formării competenţelor profesionale, a 

capacităţii de interpretare a terminologiei profesionale, dezvoltarea spiritului de analiză şi sinteză, 

însuşirea termenilor de specialitate, în vederea utilizării corecte. 

      Formarea profesională continuă are drept fundamentale următoarele obiective:  

       a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu 

necesităţile pieţei muncii; 

       b) pregătirea resurselor umane, capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de 

muncă;  

       c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, 

precum şi în ocupaţii înrudite;  

      d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de 

modificări ale capacităţii de muncă; 

      e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu. 

         Formarea profesională cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională 

continuă, organizată prin alte forme, decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ. 

Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregatirea necesară pentru dobândirea 

competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă. Formarea 

profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea 

competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe. 

       Formarea profesională se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi specialităţi, 

ţinând cont de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale angajaţilor, de cerinţele posturilor, 

pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă.  

      Formele de realizare a formării profesionale sunt:  

a) cursuri, organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii sau de furnizorii de formare 

profesională; 



 3 

b) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinatate; 

c) alte forme de pregătire profesională, prevăzute de legislaţie. 

 

       În prezentarea mea voi vorbi despre elementele de formare continuă a bibliotecarilor la 

Biblioteca UPSC, şi anume : Cursuri de iniţiere în programul specializat de bibliotecă Q-Series 

şi Şedinţele Catalogatorilor. 

 

 Argument 

         Evoluţia bibliotecii şi a profesiei în societatea informaţiei, a modului de lucru, impune 

bibliotecarilor documentarişti o permanentă pregătire şi flexibilitate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor. Obiectivul principal al unei biblioteci sau al unui centru de informare şi 

documentare este acela, de a oferi accesul la orice tip de informaţie, pentru oricine, oricând şi 

oriunde. 

         Informaţia este un produs regăsibil în orice serviciu, iar globalizarea impune noi competenţe, 

noi aptitudini, noi moduri de lucru, la care trebuie să participe toate categoriile de bibliotecari. 

          Bibliotecarul, prin activitatea desfăşurată, îşi aduce contribuţia la dezvoltarea sistemului 

informaţional în relaţie directă cu evoluţia noilor tehnologii informaţionale. Gestiunea unei 

biblioteci se înscrie şi ea într-o realitate socială şi instituţională, aflată într-un proces continuu. 

          Nu putem vorbi de performanţă într-o bibliotecă, fără a ne gândi la eficientizarea şi 

rentabilizarea activităţii de documentare şi informare, implicit de formarea continuă a 

bibliotecarilor. 

            

         SCOPUL analizei de formare continuă a bibliotecarilor este de a identifica 

corect problemele, cu care se confruntă bibliotecarii şi proiectarea obiectivelor, a acţiunilor  

specifice soluţionării problemelor respective. 

           Opţiunile strategice ale bibliotecii UPSC sunt orientate către un management centrat pe  

valori şi pe resursele umane, considerate „sursa” principală a schimbării şi inovării.  

         În acest sens, organizarea activităţilor bibliotecii UPSC are la bază priorităţile de formare  

continuă, identificate pe baza nevoii de formare a bibliotecarilor. 

           

           PUNCTE TARI: 

          - bibliotecari cu iniţiativă, deschişi spre dezvoltare personală şi profesională; 

          - schimbarea percepţiei utilizatorilor asupra misiunii bibliotecarului; 

         - dorinţa bibliotecarului de a fi cât mai util posibil tuturor categoriilor de utilizatori; 

         - dorinţa bibliotecarului de a însuşi tehnologiile informaţionale moderne cât mai profund. 

          

          PUNCTE SLABE: 
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- lipsa unui centru naţional de formare continuă a bibliotecarilor; 

- lipsa unor manuale şi instrucţiuni de lucru în programele specializate de bibliotecă; 

- experienţa insuficientă în domeniul catalogării documentelor; 

- insuficienţa cunoştinţelor specializate în vederea formării corecte a vedetelor de subiect. 

 

CERINŢE CONTEMPORANE 

      Bibliotecarii trebuie să ţină cont de toate caracteristicile nevoii de informare şi de formare 

profesională continuă, dar în special de câteva dintre ele, si anume: 

- urgenţa nevoii de informare (viteza de livrare); 

- timpul de răspuns rapid; 

- nesiguranţa nevoii de informare într-o lume, ce pare a fi în continuă schimbare ; 

- oferirea unor mecanisme de filtrare pentru a face informaţia mult mai uşor de înţeles 

pentru utilizator; 

- cerinţele de autoritate/calitate devin tot mai importante în lumina avalanşei de 

informaţii; 

- caracterul evident personal al nevoii de formare profesională continuă a 

bibliotecarilor universitari. 

 

În 2009, la una din şedinţele Consiliului metodic a fost luată decizia de organizare a 

Cursurilor de iniţiere în programul specializat de bibliotecă Q-Series, luând în consideraţie 

solicitările colaboratorilor bibliotecii şi dorinţa noastră de a pregăti generaţii viitoare de catalogatori 

profesionişti. S-a decis, ca numărul cursanţilor să nu fie mai mare de 5 persoane, deoarece 

Biblioteca nu dispune de spaţii, destinate doar pentru instruire. Lecţiile se desfăşurau în Serviciul 

Automatizare. Informatizare, care e dotat doar cu 5 computere. Şi, deoarece lecţiile aveau un 

caracter mai mult practic, decât teoretic, fiecare cursant trebuia să aibă la dispoziţie un calculator. 

A fost elaborat un plan de studiu (Img. 1), aprobat de Consiliul Metodic al Bibliotecii, 

conform căruia s-a desfăşurat fiecare lecţie a cursului dat. Acest plan conţine elementele de bază ale 

programului Q-Series, în deosebi, cele ce ţin de catalogarea tuturor tipurilor de publicaţii şi Modulul 

Circulaţie. 



 5 

 

                            Img. 1 

Deasemenea, în baza acestui plan, a fost elaborat, editat şi pus la dispoziţia catalogatorilor un 

Ghid al Catalogatorului (Img. 2) , cu ajutorul căruia catalogatorii se vor orienta mai uşor în 

procesul de catalogare a documentelor, nemijlocit după finisarea cursurilor. 
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                                                   Img. 2 

      Spre regret, până la momentul actual, nu există nici un manual  sau vre-o instrucţiune detaliată  

în ceia ce priveşte crearea vedetelor de subiect  în programul specializat Q-Series.  

     Astfel, am hotărât să fim noi primii şi să elaborăm o instrucţiune, pe care am numit-o „Crearea 

vedetelor de subiect în procesul de catalogare a documentelor bibliografice” (Img. 3), care ar servi 

drept model pentru generaţiile viitoare de catalogatori : 

 

                                        Img. 3 

Acest Ghid conţine instrucţiuni detaliate, în ceia ce priveşte crearea subiectelor în fiecare 

categorie de tag-uri şi exemple concrete de formare conform titlului, conţinutului, introducerii, 

indicelui CZU etc. 

Pe parcursul anilor 2009-2011 cursurile de iniţiere în programul specializat de bibliotecă  

Q-Series le-au absolvit 4 grupuri de bibliotecari, în perioada : 

  1. 16 februarie - 6 martie 2009 (5 persoane) 

  2. 13 aprilie – 8 mai 2010 (4 persoane) 

  3. 1 iunie -23 mai 2010 (5 persoane) 

  4. 11 ianuarie – 31 ianuarie 2011 (5 persoane) 
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Fiecare curs a durat 3 săptămâni. La finele cursului fiecare absolvent a fost evaluat de o 

comisie specială şi a primit certificat de calificare (Img. 4) :  

 

                                                            Img. 4 

Odată cu certificatul de calificare fiecare absolvent a primit şi lista publicaţiilor periodice 

(reviste), de catalogarea cărora va fi responsabil pe viitor, luând în consideraţie specificul 

serviciului, în care activează. (Img. 5) 

 

Img. 5 
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       Vreau să menţionez faptul, că în fiecare serviciu al bibliotecii la momentul actual câte 1-2 

angajaţi se ocupă de catalogarea şi descrierea analitică a ediţiilor periodice. Aşa cum până nu demult 

în acest proces erau implicate doar Serviciile Completare. Catalogare şi Bibliografie. Asistenţă 

Informaţională şi documentare, putem afirma, că e un progres considerabil. 

     În perioada 2009-2010 articolele catalogate ale fiecărui catalogator erau verificate în particular. 

     Împreună cu formatorul cursurilor, era verificată corectitudinea articolelor catalogate, în deosebi, 

vedetele de subiect. Numai după verificare şi corectare aceste articole erau aprobate. 

   Sigur, că la orice început de cale, au fost multe greşeli. A fost un lucru foarte migălos şi de durată, 

şi nu întotdeauna cu efectul necesar. Greşelile se repetau aproape de fiecare dată, catalogatorii 

întâlneau tot mai multe dificultăţi la crearea vedetelor de subiect. Aşa că ne-am pus întrebarea : cum 

am putea rezolva aceste probleme, cum putem facilita procesul de catalogare şi cum putem limita 

numărul greşelilor? La una din Şedinţele Consiliului Metodic din 2011 s-a decis de a organiza 

Şedinţe cu catalogatorii lunar, în incinta Mediatecii, timp de 2 ore şi cu vizualizare pe ecran, în 

cadrul cărora articolele vor verificate de tot grupul de catalogatori (reprezentanţi din toate serviciile) 

împreună cu formatorul şi şeful Serviciului Asistenţă de Specialitate. 

          Şedinţele le-am început din 2012. Până în prezent am petrecut 15 şedinţe. Făcând o analiză 

amplă a numărului de articole verificate şi a greşelilor înregistrate, am ajuns la concluzia, că situaţia 

s-a îmbunătăţit considerabil. (Tabel 1) 

Şedinţa № articole 

verificate 

№ greşeli 

depistate 

1 51 20 

2 51 22 

3 59 23 

4 61 25 

5 66 6 

6 73 21 

7 73 10 

8 79 29 

9 82 27 

10 88 24 

11 90 15 

12 103 42 

13 102 15 

14 112 25 

15 163 18 

                                                                      Tabel 1 
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                                                        Img. 6 

              Şedinţele şi verificarea în grup a dus la creşterea responsabilităţii catalogatorilor faţă de 

activitatea efectuată, ei au devenit mult mai atenţi şi chibzuiţi la ceia, ce introduc în baza de date. 

        Foarte îmbucurător e şi faptul, că la şedinţele noastre participă şi colaboratorii Serviciului 

Completare. Catalogare, care se ocupă de catalogarea cărţilor noi intrate în colecţie, dar care, de 

asemenea, întâlnesc anumite dificultăţi în elaborarea vedetelor de subiect. În ultimul timp angajaţii 

serviciului asistă regulat la şedinţele noastre, participă activ în procesul de verificare şi corectare a 

greşelilior din baza de date, la primirea deciziilor metodice privind elaborarea vedetelor de subiect.   

 

Impactul şedinţelor cu catalogatorii : 
 

1. dezvoltarea gândirii logice; 

2. regăsirea rapidă a informaţiei în catalogul electronic după vedetele de subiect (cunoscând 

procedura de elaborare a acestora); 

3. recomandarea informaţiei de ultimă oră, publicată în ediţiile periodice, memorizată de 

bibliotecarul-catalogator în procesul de catalogare; 

4. dezvoltarea aptitudinilor de lucru în grup; 

5. perfecţionarea abilităţilor de lucru la calculator; 

6. dezvoltarea competenţelor de formare a tuturor categoriilor de subiecte (nu doar celor 

specifice serviciului, unde activează); 

7. dezvoltarea aptitudinilor de căutare şi regăsire a informaţiei în alte baze de date naţionale şi 

internaţionale existente. 

 

     Pentru următorul an de studii, 2012-2013, preconizăm să continuăm şedinţele cu catalogatorii de 

1-2 ori pe lună) şi să instruim un nou grup nou de catalogatori (în deosebi, noii angajaţi ai 

Bibliotecii). 


