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Bibliotecarii şcolari din judeţul Bihor, sub egida Filialei ABR Bihor, s-au reunit joi, 20 octombrie 
2022, pentru a celebra Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare. 

În luna octombrie, în toată lumea, se desfăşoară diverse activităţi dedicate susţinerii şi 
promovării bibliotecilor şcolare, care au drept scop repunerea în valoare a cărţii şi a procesului de 
lectură. 

În fiecare an, lunii octombrie îi este specific un slogan, sloganul anului 2022 fiind READING 
FOR GLOBAL PEACE AND HARMONY. 

Bibliotecarii școlari au marcat Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare prin desfășurarea 
activității cultural-ştiinţifice Sărbătorind Bibliotecile Școlare, organizată și coordonată de doamna 
bibliotecar CCD Bihor, prof. Trofin Mariana Rodica, coordonator metodic al bibliotecilor școlare din 
județul Bihor, președinte al Filialei ABR Bihor. 

La activitate a participat domnul director al CCD Bihor, profesor doctor Ștefănuț Alin Serafim 
și doamna prof. Musca Florina, directorul Școlii Gimnaziale „Oltea Doamna”, gazda acestei activități. 

Programul activității a constat din: 
1. Semne de carte de la copii adunate – expoziție de semne de carte realizate de elevi din 4 școli 

din județ: Colegiul Național „Onisifor Ghibu”, Oradea; Liceul Teoretic „Constantin Șerban”, 
Aleșd; Liceul Tehnologic „Felix”, Sânmartin; Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Oradea. 

2. Expoziție de carte școlară, realizată doamna bibliotecar Teședan Maria Dana. 
3. Prezentare de materiale: 

a. Importanța inovației în bibliotecile școlare, bibliotecar Bogojel Andrada, Școala Gimnaziala 
„Nicolae Popoviciu”, Beiuș; 

b. Invitație la lectură, bibliotecar Goron Roxana, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, Oradea; 
c. Cufărul cu lecturi, bibliotecar prof. Ileana Tomescu, Școala Gimnazială ,,Miron Pompiliu” Ștei. 

4. Activități realizate cu elevii Școlii Gimnaziale „Oltea Doamna”, Oradea: 
a. Recunoaște opera, autorul și personajul, concurs pe echipe – participă elevii clasei a III-a E, 

pregătiți de doamna învățătoare Bitiș Ramona; 
b. Cărți interpretate de copii, filmuleț realizat de elevii clasei a III-a E. 
Invitatul special a fost doamna profesor de limba și literatura română Tanc Mirela de la Şcoala 

gimnazială „Oltea Doamna” care a fost nominalizată în Top 50 Global Teacher Prize – Oscarul din 
Educaţie. 
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