
 

 

 
Joi, 27.05.2021, a avut loc întâlnirea metodică a bibliotecarilor școlari cu tema Rolul 

bibliotecii școlare în educație. Activitatea s-a desfășurat online și a fost organizată și 

coordonată de doamna bibliotecar CCD Bihor, prof. Trofin Mariana Rodica. 

Pentru participarea la întâlnirea metodică au completat formularul de înscriere un 

număr de 42 de bibliotecari școlari, dar au fost prezenți online un număr de 37 de 

bibliotecari școlari. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate următoarele materiale: 
 Rolul bibliotecii și a bibliotecarului în viața școlarului – bibliotecar Malița Silvia, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea; Oprea Raluca, Colegiul Tehnic „Traian 

Vuia”, Oradea; 

 Cercul de învățare – bibliotecar Potre Anca Delia, Liceul Tehnologic „Felix”, 

Sânmartin; https://prezi.com/view/RO2CAxedYd4ebqItgUIB  

 Unde cultura îmbrățișează arta – bibliotecar Marta Cătălina, Liceul de Arte, Oradea; 

 Lectura – hrană pentru suflet la orice vârstă – bibliotecar Pop Daniela, Şcoala 

Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Oradea; Roibu Florica, Colegiul Național „Onisifor 

Ghibu”, Oradea;  

 INOROGUL. Revista școlară și biblioteca – bibliotecar Ciomoș Melania, Şcoala 

Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Oradea; 

 Poveștile și noi – bibliotecar Teşedan Maria Dana, Şcoala Gimnazială „Oltea 

Doamna”, Oradea;  

 O oază de relaxare și învățare – bibliotecar Popa Carmen, Liceul Greco-Catolic „Iuliu 

Maniu”, Oradea;  

 Biblioteca, o carte de vizită – bibliotecar Tomescu Ileana, Şcoala Gimnazială „Miron 

Pompiliu”, Ștei. 

S-au purtat discuții pe marginea materialelor prezentate. 

În continuare, doamna bibliotecar prof. Trofin Mariana a prezentat cursurile din 

oferta de formare a CCD Bihor și modalitatea de înscriere pentru a putea participa la aceste 

cursuri. 

S-a stabilita tema următoarei întâlniri metodice Contribuția Bibliotecii la activitățile 

culturale  care se va desfășura în luna octombrie 2021. 

La finalul activității, doamna bibliotecar prof. Mariana Trofin a felicitat bibliotecarii 

școlari pentru întreaga activitate pe care au desfășurat-o în anul școlar 2020 – 2021. 

 

Coordonator activitate, 

Bibliotecar CCD Bihor 

Prof. Trofin Mariana 

   

https://prezi.com/view/RO2CAxedYd4ebqItgUIB
https://drive.google.com/file/d/1n5162d-9LR5vIB5re_beAi1tLZRFdOSd/view?usp=sharing
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