
ACTIVITATEA BIBLIOTECII ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL PANDEMIEI GENERATE DE COVID-19 

BIBLIOTECA ȘCOLARĂ - REPERE 

”Biblioteca școlară oferă informații și idei esențiale pentru funcționarea, cu success, a societății informaționale de astăzi, 

bazată pe cunoaștere. 

Biblioteca școlară formează, la elevi, abilități de studiu pentru toată viața, dezvoltându-le imaginația, oferindu-le 

posibilitatea să trăiască ca cetățeni responsabili. 

Biblioteca școlară oferă servicii de studiu, cărți și documente care permit membrilor comunității școlare să gândească în mod 

critic și să devină utilizatori efectivi de informație, în orice format și media. 

Serviciile bibliotecii școlare trebuie asigurate, în egală măsură, pentru toți membrii comunității școlare, indifferent de vârstă, 

rasă, sex, religie, naționalitate, limbă, statut professional sau social. Servicii și material speciale trebuie asigurate și pentru 

persoanele care nu pot folosi serviciile și materialele curente ale bibliotecii. 

Accesul la serviciile și colecțiile bibliotecii școlare se bazează pe Declarația Universală a Drepturilor și Libertăților Omului și 

nu trebuie să fie obiectul niciunei forme de cenzură ideologică, politică sau religioasă, și nici al unor presiuni comerciale. 

Biblioteca școlară este un partener important în rețeaua biblioteconomică și informațională locală, regional și națională.” 

(Extras din Manifestul IFLA/UNESCO pentru Bibliotecile școlare, 2005) 

 

SCOPUL, SARCINILE, CONDIȚIILE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII ȘCOLARE 

1. Biblioteca școlară este o colecție de documente (cărți, reviste, ziare, materiale audio-video, alte suporturi 

informaționale), cu caracter enciclopedic, adecvate nivelului și profilului unității de învățământ în care funcționează 

biblioteca școlară. 

2. Prin activitatea sa, biblioteca școlară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, în ansamblul 

său, precum și a obiectivelor educaționale pe niveluri de studii și profiluri de învățământ. 

Ea este destinată sprijinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerințelor de informare documentară, de lectură și de 

studiu ale elevilor, cadrelor didactice și celorlalte categorii de personal din unitatea de învățământ în care funcționează. 

3. Biblioteca școlară are următoarele sarcini: 

- Să participe la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ, la formarea culturii generale, a unei 

bune pregătiri profesionale și de specialitate ale acestora. 

- Să contribuie la înțelegerea de către elevi a rolului și importanței informației în lumea contemporană, la 

însușirea de către aceștia a metodelor și a tehnicilor de muncă intelectuală, ajutându-i pentru studiu individual 

eficient și inițiindu-i în cercetarea documentară. 

- Să sprijine personalul didactic al școlii în îmbunătățirea calității procesului de învățământ, asigurând publicații 

de referință, de informare curentă, de pedagogie, psihologie, consiliere și orientare școlară, licrări privitoare 

la conținutul diferitelor discipline predate în școală și la metodica predării acestora. 

4. În activitatea sa, biblioteca școlară este sprijinită de un colectiv de cadre didactice din care să facă parte cel puțin 

un profesor de la disciplinele cu cea mai mare ponder în formarea elevilor. 

5. Pentru a răspunde suficient cerințelor de studiu, este necesar ca biblioteca școlară să dispună de un fond 

corespunzător de cărți, de minimum 10 volume în medie pentru un elev. 

6. Biblioteca școlară are asigurat în incinta școlii, un spațiu corespunzător pentru buna organizare și conservare a 

fodului documentar, precum și pentru activitatea cu elevii, respectiv cel puțin 2 încăperi alăturate, una servind la 

depozitarea suporturilor informaționale (cărți, reviste, documente audio-video), iar cealaltă ca sală de lectură. În 

cazuri excepționale, spațiul minimum este de mărimea unei săli de clasă și include atât depozitul de carte, cât și 

spațiul de lectură, cu 10-15 locuri. 

BIBLIOTECARUL ȘCOLAR 

Bibliotecarul școlar este cadrul didactic auxiliar, responsabil cu planificarea și organizarea bibliotecii școlare. 

1. Funcția de bibliotecar școlar este exercitată de: 

- bibliotecari retribuiți (cu normă întreagă, jumătate de normă, indemnizație), 

- bibliotecari neretribuiți (secretari care au în atribuții sarcini de bibliotecar). 



Încadrarea bibliotecarilor u normă întreagă, jumătate de normă sau indemnizație se face în funcție de normativele stabilite 

de Ministerul Educației și Cercetării. 

2. Bibliotecarul școlar are următoarele atribuții: 

A. INFORMARE-DOCUMENTARE ȘI GESTIUNE A DOCUMENTELOR 

- Organizează activitatea bibliotecii și asigură funcționarea acesteia potrivit normelor legale în cadrul orarului 

stabilit de conducerea unității școlare: completarea, împrumutul interbibliotecar, păstrarea și securitatea 

fondului de publicații, verificarea periodică a fondului documentar, recondiționarea și legarea cărților, 

completarea documentelor de evidență; 

- Elaborează planul de activități, darea de seamă anuală și situațiile statistice ale bibliotecii; 

- Desfășoară atât singur, cât și în colaborare cu cadrele didactice, activitatea de popularizare a colecțiilor 

bibliotecii. 

B. PEDAGOGICE 

- Întreprinde, în colaborare cu colectivul de sprijin al bibliotecii și cu întregul personal didactic, acțiuni de inițiere 

în tehnicile biblioteconomice, bibliografii de studiu necesare lucrărilor scrise, cercuri de activități, examene, 

concursuri școlare, olimpiade, activități extracurriculare; 

-  Îndrumă și verifică lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerințelor procesului de 

învățământ și ținând seama de particularitățile de vârstă, de pregătirea, aspirațiile și interesele individuale ale 

elevilor. 

C. FORMARE CONTINUĂ 

- Își perfecționează pregătirea profesională prin participarea la cursurile de formare profesională organizate de 

Casa Corpului Didactic, instituțiile și asociațiile profesionale acreditate, în acest sens, de Ministerul Educației 

și Cercetării, schimburi de experiență cu alte biblioteci, participare la simpozioane, conferințe precum și prin 

studiu individual. 

 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITATEA DE BIBLIOTECĂ 

Bibliotecarul, cu sprijinul cadrelor didactice, antrenează elevii în activitățile de bibliotecă, având ca scop: 

- Cultivarea interesului pentru lectură (în mod sistematic și independent); 

- Facilitarea accesului larg la colecțiile bibliotecii; 

- Familiarizarea cu normele biblioteconomice și bibliografice; 

- Crearea și dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală; 

- Inițierea în folosirea aparaturii moderne de căutare a informației; 

- Formarea viitorilor utilizatori ai bibliotecilor mai mari; 

- Dovedirea spiritului critic în alegerea informației. 

ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ SANITARĂ ÎN BIBLIOTECA ȘCOLARĂ CA URMARE 

A PANDEMIEI GENERATE DE COVID-19 

Obiective: 

- Protejarea sănătății individuale a elevilor și bibliotecarului și evitarea îmbolnăvirilor de COVID-19; 

- Limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus și limitarea transmiterii în familiile și apropiaților elevilor și 

ai bibliotecarului; 

- Limitarea îmbolnăvirilor cu forme severe ale COVID-19 și protejarea sănătății publice. 

Bibliotecile fac parte din categoria serviciilor cu potențial scăzut-mediu de răspândire a infecției cu virusul SARS-Cov-2. 

MĂSURI CARE PRIVESC BIBLIOTECARUL ȘI RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ 

- Portul obligatoriu al măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât 

gura câr și nasul, 

- Izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, 

febră, stare generală alterată), 

- Izolarea la domiciliu  în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect/confirmat de infecție cu virusul SARS-

Cov-2, 

- Spalatul pe maini ori de câte ori este nevoie și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate. 

 



MĂSURI CARE PRIVESC ACCESUL ȘI CONTACTUL CU ELEVII 

- Coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății bibliotecarului și a 

elevilor să reprezinte obiectivul prioritar, 

- Deschiderea graduală, în etape a bibliotecii în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul 

Dâmbovița, 

- Se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cee de acces în incinta bibliotecii, 

- Limitarea accesului elevilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m, se vor monta marcaje, 

- Accesul elevilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata 

desfășurării activității în bibliotecă, 

- Elevii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat  pus la dispoziție la intrarea în 

bibliotecă, 

- Utilizarea covorului  cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în bibliotecă, 

- Efectuarea unui triaj observațional fără a permite accesul elevilor care prezintă simptome de infecție 

respiratorie (tuse, strănut, rinoree); accesul în incinta bibliotecii se va realiza după verificarea temperaturii 

(care nu trebuie să depășească 37,3 C), 

- Dezinfecția  regulată a suprafețelor, 

- Aerisirea periodică a încăperii, 

- Restricționarea evenimentelor publice/private, 

- Activitățile culturale și de educare în bibliotecă se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite în H.G. 

nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020 cu 

măsurile care se aplică pe durata acesteia cu modificările și completările ulterioare, 

- Organizarea rezervărilor de documente se va face prin telefon/e-mail cu stabilirea unor intervale orare de 

ridicare a cărților, pentru a evita formarea de aglomerări de elevi/programare pe clase; 

- În vederea limitării numărului de elevi care care ating un obiect bibliotecarul va merge la raft pentru a procura 

documentul cerut de elev, 

- Accesul în sala de lectură va fi redus, conform unui orar prestabilit/programare pe clase cu respectarea 

prevederilor  referitoare la distanțarea socială (1,5 m între 2 elevi), 

- Accesul la calculatoare va fi limitat, cu respectarea  normelor de distanțare socială (numai dacă există protocol 

de dezinfectare), 

- Publicațiile pentru împrumut care nu au fost manipulate în perioada restricțiilor NU prezintă risc și pot fi 

manipulate fără măsuri de dezinfecție suplimentare, dacă biblioteca a fost închisă cel puțin 5 zile înaintea 

redeschiderii, 

- Restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente de face prin carantinare:  

- a. Documente din hârtie și carton – minimum 3 zile, 

- b. Documente din hârtie cu coperte laminate – minimum 10 zile sau dezinfectarea cu biocide avizate, 

respectând timpul de uscare, urmată de carantinare 3 zile, 

- c. Documente din plastic (CD/DVD) – minimum 10 zile sau dezinfectare cu produse biocide avizate, cu 

respectarea timpului de uscare, urmată de carantinare 3 zile, 

- în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific din incinta bibliotecii cu rafturi/mese 

disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se că acel spațiu nu este  accesibil elevilor, 

- dezinfecția mobilierului de carantină a publicațiilor se realizează cel puțin o dată pe zi. 
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