
Încă din anul 1999 dr. Blanche Wools, preşedintele Asociației Internaționale a Bibliotecilor 

Şcolare (International Association of School Librarianship), a proclamat ultima zi din octombrie Ziua 

Internațională a Bibliotecilor Şcolare. 

În anul 2008, Ziua Internațională a Bibliotecilor Şcolare a fost 

transformată de către Asociația Internațională a Bibliotecilor Şcolare (IASL) în 

Luna Internațională a Bibliotecilor Şcolare pentru ca fiecare şcoală să îşi poată 

organiza acțiunile pe parcursul întregii luni octombrie, în perioada pe care o 

consideră potrivită, pentru a promova imaginea bibliotecii şcolare şi a rolului 

ei în societate.  

În fiecare an, Luna Internațională a Bibliotecilor Şcolare a avut un anumit slogan. Sloganul 

anului 2021 este Fairy Tales and Folk Tales around the World. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: International Association of School Librarianship. [Online] Disponibil pe: https://www.iasl-

online.org/resources/Documents/islm/islm2021/revised%20poster.jpg. [Accesat: 22.09.2021]  

 

Joi, 14 octombrie 2021, bibliotecarii școlari au celebrat Luna Internațională a Bibliotecilor 

Școlare prin desfășurarea, online, a activității cultural-ştiinţifice Sărbătorind Bibliotecile Școlare, 

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

îndrumător metodic al bibliotecarilor școlari din județul Bihor. 

În cadrul activității au fost prezentate materiale care au scos în evidență importanța 

bibliotecilor școlare:  

 Pledând pentru bibliotecile şcolare din întreaga lume, bibliotecar, prof. Trofin Mariana 

Rodica, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, care și-a invitat colegele într-o excursie 

virtuală pentru a vizita câteva biblioteci din lume, din România, Portugalia, Germania, 

Italia, Norvegia și China. 

 Biblioteca, lumea mirifică a cărţii – bibliotecar Roibu Florica Mariana, Colegiul Naţional 

„Onisifor Ghibu”, Oradea; bibliotecar Pop Daniela Lidia, Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Bălescu”, Oradea. 

https://drive.google.com/file/d/1eEtHsrcRi5GBq4GGTNcQ1uepQMb9gG93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6jBga1-TQTeCW0KiuuA6KMLD9BuyVf9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q79ZaddkSyzFHLjpVw5e3GsCzcvp7why/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kRa7Dgew8KhZMp0cOSwzJc1NYnQCCvpq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11jmAov8f_NrKUkAhUgEhlzhToSseq9nU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C63A-ng9biyxv3tGbZ9Vqkeh5A9u8Ph3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfl5XbmTFU9e0wsiqPYMuYa6N7dpkBGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBEb19fiiyxEASbMIilOv0_gKu9TACTu/view?usp=sharing


S-au purtat discuții pe marginea materialelor prezentate. 

În încheierea activității, bibliotecarii școlari au fost felicitați pentru activitățile desfășurate în 

perioada pandemiei, organizatorul și coordonatorul citându-l pe celebrul bibliotecar și educator 

american, inventator al Sistemul zecimal Dewey de clasificare a cărților și a publicațiilor în biblioteci, 

Melvil Dewey: 

„Nici o sarcină nu are o valoare mai considerabilă şi nu merită mai mare cinste, decât ceea ce 

face în serviciul comunităţii un bibliotecar şcolar.” 

 

Coordonator activitate: 

Bibliotecar CCD Bihor, 

prof. Trofin Mariana Rodica 


