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ARGUMENT 
 

 

 

 

Trăim într-o lume bulversată şi complexă în care pentru a exista şi a se bucura de recunoaştere 

profesiile legate de domeniul informaţional trebuie să se adapteze şi să evolueze. În peisajul socio-

cultural al mileniului trei, rolul profesioniştilor bibliotecii şi ai documentării nu va mai fi, spunea 

Jacques Attali, acela de a pune la dispoziţia utilizatorilor informaţia, ci de a o ierarhiza şi de a-i da un 

sens. 

O încercare de căutare a sensului o reprezintă şi această lucrare a noastră, scrisă din dorinţa de a 

oferi celor interesaţi de călăuzirea tinerilor cititori în lumea miraculoasă a informaţiei (încă) o sursă 

de informare şi un instrument de lucru adaptabil la nivele de vârstă diferite.   

Termenul de “cercetare documentară”, utilizat pentru prima dată în 1950 de către Kelvin N. 

Moers, are astăzi mai multe accepţiuni.  “Le Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la 

documentation”, apărut la editura pariziană “Nathan” în 1997, citează trei dintre ele:  

❑ operaţia prin care documentele sunt selectate din fondul documentar la cererea unui utilizator; 

❑ furnizarea, în funcţie de o cerere bine definită de utilizator, a unor elemente de informare 

documentară corespunzătoare; 

❑ un răspuns mai mult sau mai puţin elaborat la o cerere a utilizatorului, răspuns care trebuie să 

conducă la  realizarea unui anumit produs documentar (bibliografie, sinteză etc). 

Am pornit această “iniţiere în cercetarea documentară” într-unul din  liceele transilvănene în care 

există din anul 2000 un centru de documentare şi informare, Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi 

Crişan” din Alba Iulia. Prima parte a lucrării noastre a constituit în anul şcolar 2003-2004 suportul 

unui curs opţional de “Iniţiere în cercetarea documentară”, propus elevilor  clasei a IX-a - profil 

“Ştiinţe sociale”, fapt ce explică prezenţa unor baterii de exerciţii  în interiorul  fiecărui capitol, 

precum şi prezenţa în secţiunea “Anexe” a programei  pe care am redactat-o pentru acest curs 

opţional. 

Mulţumiri speciale le sunt rezervate tuturor celor care au crezut în această idee şi au contribuit, 

fiecare în felul său,  la transformarea ei în pagină de carte, în mesaj scris pentru inimile şi minţile 

cititorilor. 
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 1. INTRODUCERE ÎN BIBLIOLOGIE 

 
 

1.1.Definiţie. Obiect. Ramurile bibliologiei 
 

Din punct de vedere etimologic, termenul „bibliologie” provine din grecescul „biblion” – carte şi 

„logia” – ştiinţă. Aşadar, „ştiinţa despre carte”, ştiinţa care sistematizează şi difuzează toate 

cunoştinţele teoretice şi practice despre carte şi bibliotecă, elaborează metodele şi mijloacele de 

tezaurizare a informaţiei şi de folosire a ei în scopul sprijinirii progresului social. 

 

Bibliologia operează cu două noţiuni, cu două realităţi distincte: 

• carte 

• bibliotecă 

 

Prin  carte se înţelege orice document scris sau tipărit, purtător de informaţii. 

 

Prin bibliotecă se înţelege un depozit ştiinţific organizat al cunoştinţelor omeneşti fixate pe suport 

grafic sau audio-vizual, adunate în timp, care oglindeşte evoluţia procesului de cunoaştere şi creaţie. O 

altă accepţiune a termenului „bibliotecă” este aceea de „instituţie care achiziţionează tipărituri, 

manuscrise, periodice şi alte categorii de documente (stampe, hărţi, fotografii etc.), le conservă şi le 

organizează pentru a satisface cerinţele de informare şi documentare ale cititorilor” (cf.  Olteanu, 

Virgil. Din istoria şi arta cărţii. Lexicon. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1992, p.47) 

 

Obiectul bibliologiei este reprezentat de orice material purtător de informaţii.  

 

Bibliologia este o ştiinţă complexă, având mai multe discipline care studiază : 

 

• istoria scrisului, a cărţii, a tiparului, a editurilor, a evoluţiei mijloacelor de imprimare şi a 

metodelor de difuzare a cărţii; 

• tehnicile de constituire şi completare a colecţiilor, de clasificare şi catalogare a acestora; 

• funcţionarea şi conducerea bibliotecilor. 

 

Din această enumerare rezultă faptul că bibliologia are două feluri de discipline: 

 

a) teoretice 

 

b) practice (tehnice) 
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DISCIPLINELE TEORETICE 
 

Principala disciplină teoretică este o ramură foarte cuprinzătoare numită Bibliologia generală sau 

Teoria bibliologică. Această ramură studiază cartea pe trei coordonate: 

1. metodologică: elaborează principiile şi normele comune tuturor ramurilor bibliologiei; 

2. istorică: se ocupă de istoria scrisului, a cărţii şi tiparului, a librăriilor şi editurilor, precum şi de 

istoria bibliotecilor; 

3. interdisciplinară: studiază interferenţa bibliologiei cu alte ştiinţe ce contribuie la cunoaşterea 

evoluţiei culturii şi civilizaţiei umane (filosofia, istoria, filologia, pedagogia, informatica). 

 

Rezultatul cercetărilor de teorie bibliologică sunt, aşadar, de domeniul istoriei culturii şi civilizaţiei; 

bibliologia generală contribuie prin investigaţii specifice la sporirea cunoştinţelor şi descoperirilor 

privind universul spiritual al omenirii. 

 

DISCIPLINE PRACTICE 

 

Biblioteconomia este ramura care studiază şi elaborează normele de organizare, funcţionare şi 

conducere a bibliotecilor. Este o ramură practică având drept principal obiectiv elaborarea regulilor 

conservării şi restituirii informaţiilor în circuitul actului de cultură. 

 

Bibliografia este disciplina care înregistrează sau analizează producţia tipografică după reguli 

unitar-descriptive, difuzând informaţia intelectuală prin mijloace specifice. 

 

Documentarea bibliologică înregistrează şi analizează după reguli unitar-descriptive alte 

documente purtătoare de informaţie decât cartea: conferinţe radio/TV, documente de 

cinematografie, benzi magnetice, casete audio etc. 

 

Bibliofilia reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări legate de carte. Este ramura bibliologiei 

care studiază cartea sub aspectul rarităţii şi valorii ei artistice. Este o ştiinţă matură, riguros 

constituită şi având criterii solide de stabilire a valorii şi rarităţii unei cărţi. 

 
1.2 TIPURI DE BIBLIOTECI 

 
În funcţie de publicul căruia i se adresează, bibliotecile pot fi grupate în următoarele categorii: 

 

a) bibliotecile publice (judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale, săteşti): propun 

împrumutul şi consultarea documentelor tuturor membrilor unei comunităţi; o astfel de 

bibliotecă oferă material necesar informării şi documentării în toate domeniile, pregătirii 

profesionale şi şcolare sau pentru divertisment; colecţiile destinate studiului sau 

documentării se limitează, în principiu, la documente accesibile non-specialiştilor; 

 

b) bibliotecile universitare: propun împrumutul şi consultarea documentelor tuturor 

studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi altor categorii de personal din instituţiile de 

învăţământ superior; 
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c) bibliotecile specializate: se definesc în funcţie de instituţia căreia îi aparţin; publicul 

este constituit din membrii sau clienţii respectivei instituţii; 

 

d) bibliotecile şcolare: propun împrumutul şi consultarea documentelor tuturor elevilor, 

profesorilor, cercetătorilor şi altor categorii de personal din instituţiile de învăţământ 

preuniversitar; o structură recent apărută în instituţiile de învăţământ preuniversitar este 

centrul de documentare şi informare (CDI). 

 
Exerciţii 
 

1.Găsiţi intrusul: 

 

a. cotidian 

b. anuar 

c. dicţionar 

 g. biblioteca judeţeană 

h. biblioteca municipală 

i.  biblioteca şcolară 

 

2. Verificaţi-vă răspunsurile de la exerciţiul precedent cu ajutorul  lexiconului „ Din istoria şi arta 

cărţii” şi al „Dicţionarului explicativ al limbii române”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

d. bibliofil 

e. biblioman 

f. bibliolit 
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 2. CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE  

 

2.1. Centrul de documentare şi informare : Scurt istoric 

 

 Centrul de documentare şi informare în Franţa 

 

Înainte de 1958, în şcolile franceze existau cabinete specializate, biblioteci de clasă (în grija 

profesorilor de franceză), precum şi biblioteci ale profesorilor, deservite de către bibliotecari. 

În anul 1958, la Liceul Janson-de- Sailly din Paris se creează primul CLDP (centrul local de 

documentaţie pedagogică), destinat doar profesorilor şi gestionat de un profesor numit de director ; 

acest CLDP, devenit în 1962 SD (serviciu de documentare) funcţiona în paralel cu biblioteca şcolară. 

Oficializarea serviciului de documentare şi informare prin fuzionarea bibliotecii şi a serviciului de 

documentare propriu-zis şi adăugarea unei noi secţii, documentaţia şcolară şi profesională, aveau să se 

realizeze în anii 1966-1967. Începând cu 1969, în Franţa a fost pusă în practică o politică de dezvoltare 

a serviciilor de documentare şi informare, devenite în 1973 centre de documentare şi informare (CDI). 

În ceea ce priveşte funcţia de documentarist, aceasta a căpătat legitimitate şi identitate prin Legea de 

orientare din 1989. 

În 1991, toate liceele de profil general şi tehnic, aproximativ o treime din liceele profesionale şi 

trei sferturi din şcolile generale erau echipate cu un CDI. Astăzi fiecare unitate şcolară din învăţământul 

secundar francez este dotată cu un CDI. În plus, reţeaua SCEREN  (Service Culture Editions 

Ressources pour l’Education Nationale), formată dintr-un centru naţional de documentare pedagogică 

(CNDP), centre regionale de documentare pedagogică (CRDP) şi centre departamentale de 

documentare pedagogică (CDDP), a oferit şi oferă sprijin permanent în domeniul politicilor 

documentare fiecărui cadru didactic, fiecărui responsabil din sistemul educativ. 

Experienţa franceză în acest domeniu avea să fie cunoscută în România graţie unui proiect 

franco-român, proiectul bilateral “Éducation à l’information en milieu rural défavorisé”- „Educaţia 

pentru informaţie în mediul rural defavorizat”. 

 

Proiectul bilateral “Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”- prezentare 

generală 

 

În directă legătură cu "Programul de relansare a învăţământului rural", program aprobat de 

Guvernul României în ianuarie 1999, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se stabileau reperele 

Proiectului bilateral româno-francez de promovare a centrelor rurale de documentare, informare şi de 

formare a personalului didactic, proiect desfăşurat de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu 

Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti. Acest proiect 

va fi cunoscut sub numele de "Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat" şi se va  

desfăşura în şase judeţe nominalizate de M.E.N.: Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Maramureş, Neamţ 

şi Sibiu. 

 Pentru judeţul Alba, unităţile şcolare cuprinse în prima etapă a acestui proiect au fost Colegiul 

Naţional "Horia, Cloşca şi Crişan" Alba Iulia şi Şcoala Generală „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos. 

Pentru a facilita crearea unor centre de documentare şi informare eficiente s-au organizat ,  în 

ţară şi în Franţa, stagii de formare a cadrelor de conducere şi a documentariştilor . 
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 În decembrie 2001 a avut loc o evaluare a centrelor de documentare şi informare din instituţiile 

pilot, în urma căreia au fost nominalizate persoanele care vor forma echipa  formatorilor naţionali în 

domeniul politicilor documentare. 

 Prin Ordinul M.E.C. nr.3248/01.03.2002, referitoare la extinderea colaborării dintre Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la 

Bucureşti  în ceea ce priveşte promovarea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea 

continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de 

documentare şi informare, s-a stabilit cooptarea în noua etapă a proiectului a încă 3 unităţi şcolare din 

fiecare judeţ pilot şi a încă l4 unităţi şcolare din 7 judeţe: Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Hunedoara, 

Bacău şi Suceava. În anul 2003 au fost cuprinse în proiect încă 18 judeţe: Iaşi, Galaţi, Vrancea, 

Covasna, Harghita, Braşov, Mureş, Cluj, Satu-Mare, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, 

Argeş, Prahova, Călăraşi şi Tulcea. 

Ordinul MEC nr.3328/08.03.2002 precizează dreptul caselor corpului didactic de a înfiinţa, în 

mediu rural şi urban, centre de documentare şi informare în unităţi de învaţământ care au un minimum 

de dotare, spaţii corespunzatoare şi post de bibliotecar normat prin statul de funcţii 

Prin O.M.E.C.T. nr.3707 din 08.04.2003 au fost cuprinse în proiect încă 123 de  unităţi şcolare 

din 18 judeţe: Iaşi, Galaţi, Vrancea, Covasna, Harghita, Braşov, Mureş, Cluj, Satu-Mare, Arad, Timiş, 

Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Argeş, Prahova, Călăraşi şi Tulcea (câte 11 în judeţele Covasna, 

Harghita şi Mureş şi câte 6 în restul judeţelor). Pentru judeţele  pilot s-a prevăzut prin documentul mai 

sus-menţionat crearea a încă 60 de CDI (câte 10 CDI în fiecare judeţ), iar pentru judeţele nominalizate 

în a doua etapă a proiectului crearea a încă 48 de CDI (12 în judeţul Bacău şi câte 6 în restul judeţelor). 

 Ordinul M.E.C.T. nr. 3278 din 23.02.2004 prevede crearea a încă 84 de centre de documentare 

şi informare, câte 15 în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Sibiu şi câte 13 în judeţele Botoşani, 

Maramureş şi Neamţ. În cele 7 judeţe nominalizate în a doua etapă a derulării proiectului, MECT 

înfiinţează încă 60 de CDI, câte 10 în judeţele Bacău şi Hunedoara şi câte 8 în judeţele Constanţa, 

Vaslui, Buzău, Olt, Suceava. În cele 18 judeţe nominalizate în a treia etapă a derulării proiectului, 

MECT înfiinţează încă 123 de CDI, câte 9  în judeţele Covasna, Gorj, Harghita, Mureş, 8 în judeţul 

Tulcea, 7 în judeţul Arad şi câte 6 în judeţele Argeş, Braşov, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Galaţi, Iaşi, 

Mehedinţi, Prahova, Satu-Mare, Timiş, Vrancea. În Bucureşti şi în cele 10 judeţe care vor fi cooptate în 

proiect în anul 2004: Bihor, Brăila, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Sălaj, Teleorman, 

Vâlcea, MECT înfiinţează 55 de CDI, câte 5 în fiecare judeţ. 
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2.2. Organizarea şi funcţionarea unui centru de documentare şi informare 
 

 

2.2.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare 

 

Articolul 2 din Ordinul MEC nr. 3328/08.03.2002 privind autorizarea caselor corpului didactic 

de a înfiinţa centre de documentare şi informare, defineşte astfel aceste structuri: „centre de resurse 

pluridisciplinare care pun la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii, informaţii pe 

suporturi diferite(fond de carte, reviste, casete audio, video, CD-ROM-uri, calculatoare etc.), pun în 

practică  proiecte de animaţie culturală, desfăşoară activităţi pedagogice, precum şi activităţi de 

formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar”. 

Ansamblul normelor care stabilesc principiile de organizare şi funcţionare a centrului de 

documentare şi informare şi asigură bunul mers al activităţii acestuia sunt  reunite în „Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Centrului de Documentare şi Informare”.  

Recomandăm următoarele secţiuni ale unui astfel de Regulament: 

 

❑ programul de funcţionare 

 

❑ condiţiile de acces la spaţiul, fondul şi serviciile oferite de CDI 

 

❑ sistemul de organizare a fondului documentar 

 

❑ instrumentele de acces la colecţiile CDI 

 

❑ drepturile şi obligaţiile cititorilor 

 

 

Dobândirea calităţii de cititor cu drept de împrumut şi/sau de consultare în regim de sală de 

lectură a fondului documentar al CDI sau de utilizare a spaţiului şi aparaturii CDI presupune 

cunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a prevederilor acestui regulament. 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare poate suporta, de la un an şcolar la altul, 

modificări impuse de specificul instituţiei de învăţământ în care funcţionează centrul de documentare şi 

informare. 
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Exerciţii 
 

 

1. Citiţi cu atenţie Regulamentul de organizare şi funcţionare propus pentru anul şcolar 2003-2004 

de către Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” 

din Alba Iulia (Anexa 2, p.61-63) şi stabiliţi răspunsul corect pentru punctele a – j din lista 

următoare: 

 

a. Câte ore pe săptămână este deschis  Centrul de Documentare şi Informare? 50/40/20 

 

b. Planificarea activităţilor didactice desfăşurate în CDI se realizează cu minim  2/24/48/ de ore 

înainte de desfăşurarea lor propriu-zisă. 

 

c. Au drept de împrumut: 1)  elevii, cadrele didactice şi toţi angajaţii Colegiului Naţional 

“Horea, Cloşca şi Crişan”; 2) toţi cititorii. 

 

d. Se consultă /nu se consultă CD-ROM-uri sau dischete personale. 

 

e. Elevii  sunt/nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele existente în CDI 

(televizor, video, casetofon, calculator). 

 

f. După consultarea unui document, acesta trebuie: 1) aşezat corect la locul său; 2) aşezat pe 

biroul de lucru al documentaristului; 3) lăsat pe una din mesele din CDI. 

 

g. Nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva. Adevărat/Fals 

 

 h. Se pot împrumuta maxim 3/5/2 documente. 

 

i) Documentele audio-vizuale pot fi împrumutate pentru o perioadă scurtă. Da/Nu. 

 

j) Periodicele sunt ordonate: 1) pe titluri şi cronologic; 2) alfabetic; 3) pe domenii 

 

2. Ce completări/modificări ale „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

Documentare şi Informare” aţi dori să fie făcute în acest an şcolar? 
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2.2.2. Organizarea spaţiului CDI 

 

Amenajarea spaţiului CDI se face în funcţie de specificul activităţilor care se desfăşoară aici. În 

general, sunt clar delimitate următoarele spaţii: 

• spaţiul de primire, împrumut şi informare: amenajat în aşa fel încât să permită atât gestionarea 

împrumuturilor (în sistem tradiţional şi/sau informatizat), cât şi activitatea cotidiană a 

documentaristului (gestionarea comenzilor, evidenţa publicaţiilor, cotarea, clasificarea şi 

catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informaţiei, evaluarea activităţii 

CDI);  

 

 

 

• spaţiul lucrărilor documentare (lucrări de referinţă, lucrări cu caracter ştiinţific) trebuie să fie 

riguros organizat şi dotat cu materiale de  semnalare pertinente, clare, vizibile) margareta 

documentarelor, etichete de semnalare, indicatoare de raft); 
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• spaţiul consacrat presei: dotat cu mobilier special de depozitare şi prezentare a acestei categorii de 

documente (suporturi înclinate, suporturi alveolare); 

 

 

 

 

• spaţiul lucrărilor de ficţiune (romane, poezii, poveşti, benzi desenate…);  este de dorit ca acest 

“colţ de lectură” să fie amenajat astfel încât să poată reprezenta pentru cititori o oază de linişte şi 

confort: măsuţe joase, fotolii, plante, materiale decorative în culori vii; 
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• spaţiul de afişaj şi expoziţii: poate fi amenajat atât în interiorul, cât şi în exteriorul CDI (sala 

profesorală, intrare în CDI, intrare în instituţie …); 

 

 

 

 

 

• spaţiul destinat orientării şcolare şi profesionale: dotat cu suporturi speciale şi funcţionale, mese 

de lucru , un spaţiu de afişare a informaţiilor cu privire la viaţa şcolară, concursuri, dinamica pieţei 

muncii etc; 
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Alte spaţii specifice pot fi amenajate fie în interiorul CDI, fie în anumite săli-satelit: 

• spaţiul destinat activităţilor de grup: acest spaţiu poate fi amenajat în interiorul CDI sau poate fi 

o anexă a sălii de documentare, permiţând elevilor să lucreze pe grupe, sub supravegherea  

documentaristului sau a unui cadru didactic, fără a-şi deranja colegii;  

 

• spaţiul de documentare pedagogică: dotat cu un fond documentar  adaptat cerinţelor de lectură şi 

informare ale principalilor săi utilizatori, cadrele didactice;  este util ca acest spaţiu să dispună de 

mese de lucru şi de cel puţin un post informatic; 

 

 

 

• spaţiul audio-vizualului: în afara aparaturii specifice (televizor, video, radio-casetofon, boxe, 

căşti, ecran de proiecţie, retroproiector), acest spaţiu va fi echipat astfel încât să permită primirea 

unui număr minim  de 15 elevi; 
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• spaţiul informatic: destinat iniţierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia; este util ca acest 

spaţiu să fie dotat, în afara posturilor informatice, cu un videoproiector şi un ecran de proiecţie; este 

recomandabil ca monitoarele să fie  astfel amplasate încât să fie vizibile de la biroul 

documentaristului, mai ales dacă toate calculatoarele sunt conectate la Internet;  

 

• spaţiul de multiplicare: trebuie să aibă în dotare unul sau mai multe copiatoare şi să dispună de  un 

bun sistem de ventilaţie; 

 

• spaţiul de arhivare, organizat în afara CDI, poate servi depozitării fondului documentar  vechi, rar 

consultat, colecţiilor speciale sau păstrării, în condiţii de securitate optimă, a aparaturii audio-

vizuale şi a materialului informatic. 

 

      Foarte adesea , mai ales în centrele de documentare şi informare mici, delimitarea strictă a acestor 

spaţii nu este posibilă. Este important însă ca centrul de documentare şi informare să fie funcţional şi 

să poată răspunde prin dispunerea mobilierului, aparaturii şi a fondului documentar misiunii sale 

fundamentale: iniţierea elevilor în tehnicile de căutare, selectare, organizare, prelucrare şi restituire a 

informaţiei. 

 
Suprafeţele recomandate în lucrarea Le Livre Bleu du professeur-documentaliste, editată  în 

anul 2002 de către CRDP din Orleans-Tours, sunt următoarele: 

-100 m pătraţi pentru 30 de elevi/sala de documentare 

-150 m pătraţi pentru 30-40 de elevi/sala de documentare 

-175 m pătraţi pentru 40-50 de elevi/ sala de documentare 
-3 m pătraţi/un loc pe scaun 
-0,90 m pătraţi/100 de documente 

 

Mobilierul CDI diferă de cel al sălilor de clasă, este agreabil, confortabil şi solid. 

Pe lângă mobilierului clasic de bibliotecă (rafturi,  suporturi pentru periodice, panouri de afişaj,  

fişiere…) sunt necesare: mese de lucru individuale, uşor de deplasat în funcţie de specificul activităţilor 

CDI, mese speciale pentru posturile informatice, fotolii pentru spaţiul lecturii de destindere, suporturi 

speciale pentru documentele audiovizuale. Se recomandă ca înălţimea maximă a etajerelor pentru CDI 

să fie de l,60 – 1,80 m. Având în vedere faptul că fondul CDI creşte în fiecare an, trebuie prevăzut un 

spaţiu minim de extindere a colecţiilor. 

Este bine ca materialele decorative şi de semnalare să fie în culori calde, agreabile, iar 

informaţiile pe care le conţin să fie  clare şi suficiente pentru a permite utilizatorilor orientarea uşoară 

în CDI. O atenţie specială  trebuie acordată  iluminării, încălzirii  şi asigurării securităţii  CDI. 
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Exerciţii 

 
1. Menţionaţi spaţiile CDI pe  care le puteţi identifica în imaginile următoare: 

 
 

 
2.Care sunt spaţiile pe care nu le-aţi putut identifica? 

 

3. Exploraţi cu atenţie Sala audio-vizualului şi indicaţi aparatele din dotarea acesteia. Nu uitaţi că 

aceste aparate se deschid/închid doar cu permisiunea responsabililor CDI, respectiv a cadrului didactic 

care însoţeşte grupul de elevi. 

 

4. De câte locuri aflate la dispoziţia utilizatorilor dispune Sala de documentare şi informare? 

 

5. Câte posturi informatice sunt la dispoziţia publicului? 
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2.2.3. Fondul documentar al centrului de documentare şi informare 

 

CDI este, înainte de toate, un loc al incitării la lectură. Din acest motiv, el trebuie să dispună de 

un fond bogat şi diversificat. La completarea colecţiilor centrului de documentare şi informare se au în 

vedere atât programele şcolare, cât şi nevoile de informare ale cititorilor. 

 

2.2.3.1. Tipuri de resurse CDI 
 

A. Din punctul de vedere al formei şi materialului din care sunt confecţionate documentele 

purtătoare de informaţii, acestea sunt de două feluri: 

a) documente grafice 

b) documente audio-vizuale 

Documentele grafice includ documentele tipărite (şi parţial manuscrisele). Sunt trei categorii 

de documente grafice: 

a. cartea 

b. periodicul (ziar, revistă, calendar, anuar, anale, buletin, culegere de studii şi comunicări, 

de articole şi conferinţe) 

c. alte forme de tipărituri, de obicei sub 48 de pagini (fascicola, extrasul, afişul, programul, 

pliantul, cartea poştală, harta, notele muzicale, atlasul) 

Documentele audio-vizuale includ: discurile, diapozitivele, casetele audio şi video, diafilmele, 

compact-discurile, CD-ROM-urile, dischetele, microfilmele; ceea ce caracterizează această categorie 

de documente este faptul că ele se consultă cu ajutorul unuia sau mai multor aparate.   

 

B. În funcţie de natura informaţiei oferite, resursele CDI pot fi grupate în două mari 

categorii: 

a) lucrări documentare (lucrările care oferă o informaţie cu caracter ştiinţific) 

b) lucrări de ficţiune (creaţiile  literare) 

 

C. În funcţie de modalitatea de apariţie, documentele pot fi grupate în următoarele categorii: 

a) documente monografice (documente care apar în unul sau mai multe volume, fie toate 

odată, fie succesiv,  în conformitate cu un plan dinainte stabilit) 

b) documente periodice (documente al căror conţinut este opera unor autori diferiţi şi a căror  

apariţie  este repetată la anumite intervale de timp) 

 

  Documentele nou intrate în fondul documentar parcurg următoarele etape ale circuitului 

documentar:  

• verificare calitativă şi cantitativă 

• ştampilare 

• colaţionare 

• cotare 

• evidenţa  globală şi individuală  

• catalogare 

• amplasare la raft.  

Toate aceste etape se desfăşoară potrivit normelor biblioteconomice în vigoare. 
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Exerciţii 
 

1. Indicaţi pentru fiecare document din lista următoare categoria căreia îi aparţine. Veţi ţine 

seama de: 

a. natura informaţiei oferite (D=documentar; F=lucrare de ficţiune) 

b. suport (G= document grafic; AV= document audio-vizual) 

 

 

1. Casetă video Cota  82.09 CAM 

Albert Camus: Un combat contre l'absurd  

 

D; F; G; AV 

 

2. Diapozitiv Cota  72 ART 

Art et architecture  

 

D; F; G; AV 

 

3. Carte Cota  581 BIO 

Biogeografie ecologică: Vol.II  

 

D; F; G; AV 

 

4. CD Cota  785 RAV 

Ravel/Debussy/Dukas/Saint-Saens 

Boléro. Prélude à L'Après-midi d'un Faune. L'Aprenti Sorcier. Le Carnaval des Animaux  

 

D; F; G; AV 

 

5. Casetă video Cota  33 CAR 

Carierele viitorului 

 

D; F; G; AV  

 

 

6. Casetă audio Cota  78 COR 

Corul de copii "Ghetsimani" Oarda de Jos  

 

D; F; G; AV 
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7. Casetă Video Cota  33 CUM 

Cum se caută un loc de munca  

 

D; F; G; AV 

 

8. Dosar Cota  39 CUS 

Bogdan, Roxana 

Customs and traditions in Great Britain  

 

D; F; G; AV 

 

9. Broşură Cota  79 FIT 

Fitness: for college and life: Daily fitness record  

 

D; F; G; AV 

 

10. CD-ROM Cota  78 GEN 

Génération française 3  

 

D; F; G; AV 

 

11. Carte Cota  821.135.1 ELI 

Eliade, Mircea  

Romanul adolescentului miop  

 

D; F; G; AV 

  

12. CD-ROM Cota  79  ODY 

L'Odyssée des Zoombinis:Un jeu d'aventure, de logique et de maths 

 

D; F; G; AV  

 

13. Casetă video Cota  72 DAN 

La danse, une histoire à ma façon . 

 

D; F; G; AV 

  

14. Casetă audio Cotea  37 LIM 

Limba engleza: Texte şi cântece pentru însuşirea limbii engleze: Clasa a III-a  

 

D; F; G; AV 

 

15. Casetă video Cota  51 MAT 

Matematica I  

 

D; F; G; AV 
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16. Carte Cota  821.135.1.09 LIT 

Literatura română : Compendiu  

 

D; F; G; AV 

 

17. CD-ROM Cote  82.09 EMI 

Mihai Eminescu: Viata şi opera poetului  

 

D; F; G; AV 

 

18. Carte Cota  82.09 MAC 

Firan, Florea/ Popa, Constantin M. 

Macedonski.Bacovia: Simbolismul românesc  

 

D; F; G; AV 

 

19. Hartă Cota  91 ROM 

România: Harta fizică   

 

D; F; G; AV 

 

  

 

2. Stabiliţi ordinea  topografică (indicată de cotă) a  documentelor în cadrul fiecărei categorii 

pe care aţi identificat-o la exerciţiul precedent. 

 

Documentare Lucrări de ficţiune Documente grafice Documente audio-vizuale 
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2.2.3.2 Cotarea publicaţiilor 
 

Cotarea publicaţiilor reprezintă operaţiunea prin care se fixează locul fiecărui document în 

cadrul colecţiei din care face parte. Cota cărţii reprezintă, deci, o formulă unică prin care o 

publicaţie poate fi identificată, regăsită şi utilizată. 

Practica bibliotecară a impus două sisteme de cotare a publicaţiilor: 

1. cotarea pe formate 

2. cotarea sistematic-alfabetică 

 

Cotarea pe formate presupune regăsirea publicaţiilor în depozit cu ajutorul cataloagelor 

(alfabetic şi sistematic) a căror organizare este absolut obligatorie. 

În cazul cărţilor, în funcţie de înălţimea cărţii (la cotor) s-au stabilit 5 formate: 

• Formatul I: până la 18 cm 

• Formatul 2: de la 18 la 22 cm 

• Formatul 3: de la 22 la 26 cm 

• Formatul IV: de la 26 la 30 cm 

• Formatul V: peste 30 cm 

Pentru publicaţiile periodice s-au adoptat doar 4 formate: 

• Formatul I: până la 27 cm 

• Formatul II: de la 27 la 33 cm 

• Formatul III: de la 33 la 50 cm 

• Formatul IV: peste 50 cm 

Pentru a diferenţia periodicele de publicaţiile monografice se poate utiliza  o siglă, de exemplu 

„P”.  

Cota reprezintă o combinaţie de cifre romane şi arabe . 

Ex.  Cota I 7053 reprezintă: o carte care aparţine formatului I 

 

 a 7053-a carte în cadrul acestui format 

Deci, cifra romană indică formatul, cifra arabă indică locul publicaţiei în cadrul fiecărui format. 

Fiecare titlu nou primeşte o cotă nouă care nu se mai atribuie altui document. Toate exemplarele 

identice primesc aceeaşi cotă şi se aşază împreună la raft. Aceeaşi cotă o primesc şi publicaţiile în mai 

multe volume, dar orice ediţie nouă primeşte o cotă distinctă. 

 

Cotarea sistematic-alfabetică 

Acest sistem de cotare este utilizat îndeosebi în bibliotecile mici şi mijlocii care au întregul fond 

la dispoziţia cititorilor, aşadar şi în centrele de documentare şi informare. Cotarea sistematic-alfabetică 

este utilizată şi în cadrul diferitelor colecţii dintr-o mare bibliotecă: periodice, carte pentru copii, 

colecţii pentru adulţi, carte veche, colecţii iconografice. 

În cazul acestui sistem de cotare publicaţiile sunt grupate după conţinut, iar în cadrul aceluiaşi 

domeniu în ordine alfabetică. 

Cota sistematic-alfabetică are formula unei fracţii în care la numărător avem indicele principal 

CZU, format din cel mult 3 cifre (excepţie făcând clasa 8), iar la numitor semnul de autor. 
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Ce este Clasificarea zecimală universală (CZU)? 

 
Clasificarea zecimală universală este o schemă de clasificare sistematică bazată pe principiul 

divizării zecimale a ansamblului cunoştinţelor umane. 

La baza acestui sistem stă un sistem de clasificare conceput şi publicat în 1886  de către 

americanul Melvile Dewey (1851-1931), bibliotecar la Colegiul din Amherst (SUA). În prima sa 

tabelă, „Clasificare şi index pe subiecte pentru catalogarea şi aranjarea cărţilor şi a pamfletelor unei 

biblioteci”, indicii erau alcătuiţi din câte trei cifre, de la 000 la 999. Valoarea clasificării lui Dewey a 

ieşit în evidenţă şi utilizarea ei a căpătat o largă răspândire, mai întâi în SUA, apoi în Marea Britanie.  

Schema concepută de bibliotecarul american reprezenta o detaşare radicală de practica aproape 

universală de aşezare a publicaţiilor pe criteriul alfabetic sau formal. În anul 1885, în urma unui acord 

cu Dewey, care publicase deja a 5-a  sa ediţie a clasificării, Institutul Internaţional de Bibliografie a 

început, la iniţiativa a doi belgieni, Paul Otlet şi Henri La Fontaine, dezvoltarea tabelelor şi a publicat 

în 1907 prima ediţie internaţională completă, în limba franceză, a ceea ce se va numi mai târziu CZU. 

Ediţia din 1907 avea 33000 de subdiviziuni şi un index alfabetic cu 38000 de intrări. În timp au apărut 

alte noi ediţii, completate şi revizuite.  

În România, CZU a început să fie folosită încă din 1908 la Biblioteca Academiei Române. CZU 

este folosită astăzi în toate reţelele de biblioteci şi constituie principalul sistem de aşezare a 

publicaţiilor în bibliotecile cu acces liber la raft.  

 

 

În CDI, cele zece clase principale ale Clasificării  Dewey, respectiv Clasificării Zecimale 

Universale, pot fi stabilite cu ajutorul „margaretei documentarelor”, propusă în 1983 de către CRDP 

din Grenoble (Franţa);  culorile celor 10 petale ale „margaretei documentarelor”  sunt cele utilizate 

astăzi în centrele de documentare şi informare franceze; acest sistem permite elevilor să repereze 

domeniile corespunzătoare celor 10 clase principale nu doar cu ajutorul unei cifre, ci şi cu ajutorul unei 

culori: 000, respectiv 0 – Generalităţi: negru; 100, respectiv 1 – Filosofie: maro; 200, respectiv 2– 

Religie. Mitologie: roşu; 300, respectiv 3– Ştiinţe sociale : portocaliu; 400– Limba. Lingvistica : galben 

; pentru Centrele de Documentare şi Informare care utilizează CZU, clasa 4 este liberă; 500, respectiv 5 

– Ştiinţe naturale: verde; 600, respectiv 6 – Ştiinţe aplicate : albastru, 700, respectiv 7 – Arta. Distracţii. 

Sport : roz; 800 –Literatură, respectiv 8 – Limbi. Lingvistică. Literatura : gri; 900, respectiv 9 – Istorie. 

Geografie: alb. 
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Cum se stabileşte cota unui document? 

 
Indicele principal se stabileşte după conţinutul cărţii, potrivit celor 10 clase sistematice. De 

aici şi denumirea de cotă sistematic-alfabetică. 

Semnul de autor reprezintă un simbol literal şi numeric ce codifică numele autorului sau 

primul cuvânt din titlu, în cazul lucrărilor anonime sau colective. Aceste simboluri se găsesc în nişte 

tabele speciale numite TABELE DE AUTOR, iar operaţiunea de stabilire a lor, adică a numitorului 

fracţiei, se numeşte „cutterizare” sau „keterizare” (după numele bibliologului Charles Cutter, bibliolog 

american, colaborator al lui Dewey, părintele clasificării zecimale). Cutter a imaginat o schemă 

ingenioasă de grupare a literelor alfabetului în grupe şi subgrupe de prescurtări, astfel încât oricare 

nume sau titlu să poată fi regăsit în numai 99 de simboluri. Literele alfabetului sunt grupate două câte 

două, în  13 grupe mari. Fiecare grupă are 9 subgrupe, dispuse câte 3. Fiecare subgrupă are 9 tipuri de 

simboluri. Deci, fiecare grupă are 9 x 9 tipuri de simboluri, numerotate de la 11 la 99, fiecare simbol 

având 2 cifre. Semnul de autor indică ordinea de aşezare a unei publicaţii în raport cu alte publicaţii 

aparţinând aceleiaşi clase sistematice. 

 

Ex. 

 

Adan 20 Balc Anc 50 Bes Arm 80 Bratu 

Ade 21 Bale And 51 Bi Arn 81 Brau 

Adl 22 Bali Andre 52 Bic Aro 82 Bre 

Adr 23 Balo Andrei 53 Bil Ars 83 Bri 

Ae 24 Balt Andri 53 Bir Art 84 Bro 

Af 25 Balz Andro 55 Bj As 85 Bru 

Ag 26 Ban Ane 56 Bl Ase 86 Bu 

Age 27 Banu Ang 57 Ble Asl 87 Bucur 

Agr 28 Bar Angh 58 Blo Aso 88 Bud 

Ah 29 Barb Anghele 59 Blu Ass 89 Bue 

 

B 27-Banuş, Maria. Poezii 

B 56 –Blaga, Lucian. Luntrea lui Caron 

  

 

REGULI DE CUTTERIZARE 

1) Numărătorul fracţiei, deci indicele CZU principal, va avea 2-3 cifre, excepţie 

făcând clasa 8.  Nu trebuie confundat indicele CZU al cotei cu indicele CZU 

care codifică în detaliu conţinutul unei publicaţii şi care permite ordonarea 

fişelor de catalog în fişierele sistematice. 

2) În cazul în care literele semnului de autor sunt „I” sau „O”, ele se despart prin 

linioară de grupul de cifre care urmează pentru a nu se crea confuzii. În toate 

celelalte situaţii, litera iniţială nu se separă de cifrele care o urmează. 
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3) La stabilirea semnului de autor se urmăresc atent 1-2 diviziuni care succed sau 

preced grupul de litere căutat pentru a fi siguri de corectitudinea alegerii. 

 Ex.: pentru autorul japonez Haruki Murakami avem silaba „Mu” cu simbolul  

„M 94”, dar există şi silaba „Mur” cu simbolul „M 96”; alegerea corectă va fi „M 96”. 

 

Moro 90 Nov 

Mos 91 Novi 

Mot 92 Now 

Mr 93 Nu 

Mu 94 Num 

Mun 95 Nun 

Mur 96 Nur 

Murg 97 Nus 

Mus 98 Nut 

Mut 99 Ny 

 

4) Pentru silabele care nu figurează în tabel, semnul de autor se alege după silaba 

precedentă. Ex.: pentru poetul şi criticul literar Edwin Muir semnul de autor va fi M 

94 deoarece silaba  “Mui” nu figurează în tabel. 

5) În cazul unor lucrări cu doi sau trei autori, semnul de autor va fi dat de numele 

primului autor.  

6) Pentru lucrările cu mai mult de trei autori se va lua în considerare titlul lucrării şi se 

va  stabili semnul de autor conform acestuia. 

7) Pentru autorii antici latini, cota se stabileşte conform vedetei acceptate în lucrările de 

referinţă, fie la nomen (Ex.: O-95 pentru Publius Ovidius Naso) , fie la cognomen 

(Ex.: C 49 pentru Marcus Tullius Cicero). 

8) Numele de familie compuse reprezintă o situaţie specială. Ele provin, de regulă, din 

combinarea numelui de familie patern cu cel matern sau al soţului cu al soţiei. 

Regulile de combinare diferă de la un popor la altul. Astfel, la spanioli numele 

compuse au structura  numele tatălui + numele mamei; la portughezi: numele mamei 

+ numele tatălui. Cota se va stabili potrivit elementului  prin care persoana este mai 

cunoscută. Dacă numele sunt legate cu linioară, cota va corespunde primului element 

(Ex.Antoine de Saint-Exupéry: S 15). Dacă numele nu sunt legate cu linioară, 

intrarea se va face la primul element (Ex. Miguel de Cervantes Saavedra: C 36), 

exceptând numele portugheze . 

9) Pentru numele compuse ale femeilor căsătorite, cota se stabileşte la primul element 

pentru numele cehe, franceze, italiene, româneşti, spaniole, ungureşti. (Ex.: 

Hortensia Papadat-Bengescu: P 28). În celelalte cazuri, cota se stabileşte după 

numele soţului. 

10) Dacă numele de familie pare a fi compus, dar nu este sigur, el  se consideră compus, 

exceptând numele englezeşti şi scandinave pentru care cota se stabileşte potrivit 

ultimului element (ex. Thomas Stearns Eliot: E 41). 

11)  Numele compuse cu prefixe reprezintă o altă situaţie particulară. Se va ţine cont, 

dacă numele nu este găsit într-o lucrare de referinţă, de următoarele reguli 

naţionale: 
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• scriitorii cehi şi slovaci: prefixul „z” este plasat la sfârşitul vedetei: Zerotina, 

Karel z : Z 54; 

• scriitorii englezi: prefixul face parte din nume: De Quincey, Thomas: D 26; 

• scriitorii francezi: prefixul nu face parte din nume dacă este o prepoziţie: 

Balzac, Honoré de: B 25; prefixul face parte din nume dacă este un articol 

sau forma contractată a unui articol şi a unei prepoziţii: La Fontaine, Jean : L 

14;  

• scriitorii germani: prefixul face parte din nume dacă este un articol sau 

contragerea unui articol şi a unei prepoziţii: Zur Linde, Otto: Z 95, Vom 

Ende, Erich: V87; în celelalte situaţii prefixul nu face parte din nume: 

Goethe, J.Wolfang von: G64; 

• scriitorii italieni: pentru autorii moderni, prefixul face parte din nume: De 

Amicis, Edmondo: D 96; pentru autorii anteriori sec. al XIX-lea, se vor 

consulta lucrările de referinţă; pentru numele din Evul Mediu şi din epoca 

modernă prefixele „de”, „de’ ”, „degli”, „dei”, „de li” nu fac parte din nume: 

Medici, Lorenzo de: M 54; 

• scriitorii olandezi: prefixul nu face parte din nume, exceptând prefixul „ver”: 

Vondel, Joost van den: V 88, Ver Boven, Daisz: V 46; 

• scriitorii portughezi: prefixul nu face parte din nume: Santos, Federico 

Adolfo dos: S 21; 

• scriitorii spanioli: dacă prefixul este un articol, el face parte din nume, în 

toate celelalte situaţii nu: Las Heras, Francisco de: L 23;   Rueda, Lope de: 

R 89; 

• scriitorii scandinavi: prefixul nu face parte din nume dacă este un prefix de 

origine scandinavă sau germană: Linne, Roger von: L 63; în celelalte situaţii, 

prefixul face parte din nume; 

• în cazul ALTOR PREFIXE, dacă prefixul nu este un articol, o prepoziţie 

sau o combinaţie a acestora, intrarea se face la prefix: A’Becket, O’Brian, 

McDonald; pentru ultima vedetă, semnul de autor se stabileşte potrivit silabei 

„Mac”, adică M 11; 

12)  În cazul unei lucrări cu vedeta TITLU, se vor avea în vedere următoarele reguli: 

• dacă titlul începe cu un număr, semnul de autor se stabileşte după 

pronunţia lui în limba respectivă: „100 de ani de pace”: O-86, conform 

pronunţiei „o sută”; „15 histoires macabres”: Q  69, conform pronunţiei 

„quinze”; 

• dacă titlul începe cu un cuvânt monosilabic: a, al, ai, ale, cu, de, în etc, se 

face o legătură convenţională între primul şi al doilea  cuvînt din titlu: 

„Pe urmele vechilor civilizaţii”: P 61, conform secvenţei „Peur”; 

• dacă titlul începe cu articolele nehotărâte un, o (rom) sau cu articolele 

un, une, des, le, la, les (fr.), il, lo, la, gli, le (it.), el, la, los (sp.), the, a 

(eng.), der, die, das (ger.), a, az (magh.), aceste elemente nu se iau în 

considerare atunci când ele precedă un substantiv sau un adjectiv, semnul 

de autor stabilindu-se după următorul cuvânt: „Une femme malheureuse”: 

F 35. 

13) Operele aceluiaşi autor, care au primit acelaşi indice CZU, se pot diferenţia 

adăugându-se la semnul de autor iniţiala titlului (scrisă cu minusculă): Eminescu, M. 

Sărmanul Dionis: E 48 s; Eminescu, M. Poezii: E 48 p. 
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14) În cazul unei lucrări în mai multe volume, se poate indica, sub semnul de autor, în 

cifre arabe, numărul volumului.  

Ex. Eliade Mircea . Noaptea de Sânziene: Vol.I:  

E 38 n 

1 

        

15) În cazul biografiilor, semnul de autor se fixează după numele persoanei biografiate, 

pentru a putea grupa la un loc biografiile aceleiaşi persoane realizate de autori diferiţi. 

După semnul de autor se adaugă, în acest caz, iniţiala (cu majusculă) a autorului 

biografiei: Handoca, Mircea. Opera lui Mircea Eliade: E 38 H. 

16) Pentru a diferenţia semnele de autor în cazul autorilor omonimi, se adaugă la semnul 

de autor iniţiala (sau un grup de litere relevant) prenumelui fiecărui autor în parte: 

• Călinescu, George: C 14 G 

• Călinescu, Mihai: C 14 M 

• Petrescu, Camil: P 57 Ca 

• Petrescu, Cezar: P 57 Ce 

17) În cazul lucrărilor în limbi străine, la stabilirea semnului de autor se ţine cont de 

forma acceptată în catalogare, indiferent de diferitele ortografii ale aceluiaşi nume, în diferite 

limbi: 

• Csehov (maghiară 

• Tscechov (franceză) 

• Chekhov (engleză) 

• Cehov (română): C 34, conform silabei „Ceh 34” 

 

În CDI, semnul de autor se stabileşte potrivit sistemului francez de cotare, mai accesibil 

elevilor. Pentru lucrările care au 1-3 autori, semnul de autor este reprezentat de primele trei litere, 

scrise cu majusculă, ale numelui primului autor (ex. Panţa, Iustin. Obiecte mişcate: PAN). Pentru 

lucrările care se descriu la titlu (lucrări cu mai mult de trei autori, lucrări anonime) semnul de autor este 

reprezentat de primele trei litere ale titlului (ex. Dicţionar de artă: DIC). Toate regulile de stabilire a 

vedetei AUTOR sau a vedetei TITLU, menţionate mai sus, sunt valabile şi în cazul sistemului francez 

de stabilire a semnului de autor. 

 

După stabilirea cotei, aceasta se trece pe carte (pe pagina de titlu, pe copertă, pe cotor, 

conform tradiţiei bibliotecii/centrului de documentare şi informare) şi pe fişele de catalog (în colţul 

din stânga, sus). 
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Exerciţii 

 
1. Stabiliţi cota următoarelor lucrări conform:  

d) sistemului american de cotare 

e) sistemului francez de cotare.  

Veţi folosi minim 2 cifre  pentru a indica domeniul căruia îi aparţin lucrările din lista de mai 

jos. 

 a)  

1. 

 

 

2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 

 

b) 

1. 

 

 

2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 

 

1. 

Roşca, Ioan N. 

Introducere în filosofie: Etape, teme, concepte .- Editura Universitară, Bucureşti, 2002 .- 191 p.; 20 cm 

.- ISBN 973-8499-01-1 

 In explicarea filosofiei prin premisele ei etico-politice, istoricul filosofiei nu recurge la orice poziţie 

morală sau la orice declaraţie politică a gânditorului respectiv, ci numai la cele încorporate osmotic în 

sistemul său filosofic. Aceste atitudini se degajă în special din etica şi filosofia sa politică, dar şi din 

antropologia şi filosofia sa. 

 

 

2. 

Golu, Mihai 

Bazele psihologiei generale .- Editura Universitară, Bucureşti, 2002 .- 718 p.; 20 cm .- ISBN 973-

99615-8-4 

Lucrarea îşi propune să realizeze o imagine de ansamblu a stadiului actual la care a ajuns psihologia 

generală şi să prezinte într-o manieră sistematică tot ce s-a obţinut mai relevant şi peren în cunoaşterea 

dimensiunii psihice a omului. 
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3. 

Leprince, Albert 

Curs practic de telepatie .- Aldo Press, Bucureşti, 2003 .- 151 p.; 20 cm .- ISBN 973-9307-93 

Lucrarea oferă rezultatele unor curioase experienţe de telepatie provocată şi experimentală şi care sunt 

susceptibile să arunce o nouă lumină asupra misterului viitorului nostru şi al facultăţilor paranormale 

ale creierului uman. 

 

4. 

Pistol, Gheorghe 

Tehnica şi strategia negocierilor: Uzanţe şi protocol .- Editura Universitară, Bucureşti, 2002 .- 254 p.; 

20 cm .- ISBN 973-8499-00-3 

 Lucrarea prezintă unele probleme teoretice şi practice privind negocierile şi uzanţele de protocol, care 

trebuie bine cunoscute şi respectate în viaţa cotidiană şi în afaceri. Lucrarea se bazează, în cea mai 

mare parte, pe studiul şi analiza unor lucrări cu caracter economic, sociologic, psihologic, dar şi pe 

experienţa dobândită în activitatea practică şi didactică a autorului. 

 

5. 

Ash, Russel/Bonson, Richard (il.)/Patac, Carmen (trad.) 

Marile minuni ale lumii .- Litera Internaţional, Bucureşti, 2003 .- 64 p.; 32 cm .- ISBN 973-7916-34-4 

Lucrarea prezintă cele şapte minuni ale lumii şi le compară cu alte construcţii măreţe; de asemenea, 

prezintă multe alte invenţii importante şi realizări notorii în domeniul ingineriei, precum şi curiozităţi şi 

minuni ale naturii. 

 

6. 

Călinescu, George 

Istoria literaturii romane: Compendiu .- Litera Internaţional, Bucureşti, 2003 .- 419 p.; 19 cm .- ISBN 

973-7916-42-5 

 Volumul reprezintă nu o simplă prescurtare a ediţiei mari a "Istoriei literaturii române", ci un adaos 

care îşi propune să rezume impresiile generale. Nu sunt incluse biografiile, amănuntele de istorie 

literară, la fiecare autor fiind scoase în evidenţă realizările cu adevărat valoroase. Compendiumul 

acesta este, în opinia lui Călinescu, "nu o altă operă, ci un indice critic la cea dintâi". 

 

7. 

Dumas, Alexandre 

Cei trei muşchetari: Vol.I .- Cartex 2000, Bucuresti, 2003 .- 315 p.; 20 cm . 

 Imaginaţia bogată a autorului reuşeşte să apropie istoria de marele public, făcând-o vie şi pitorească. 

Generaţii după generaţii i-au îndrăgit pe temerarii d'Artagnan, Athos, Porthos si Aramis, reprezentanţi 

ai binelui, curajului şi dreptăţii, care dejoacă maşinaţiile forţelor adverse. 

 

8. 

Eremia, Anatol/Constantinov, Tatiana/Vieru, Stanislav 

Cartier Dicţionar statele lumii .- Cartier, Chisinau, 2003 .- 496 p .- ISBN 9975-79-196-4 

 Lucrarea oferă imaginea lumii contemporane exprimată în cifre şi fapte din diverse domenii şi sfere de 

activitate umană . Statele de pe glob sunt prezentate în complexul de date şi indici statistici pentru 

fiecare: poziţia geografică, suprafaţa, relieful, clima, vegetaţia, culturile agricole etc. Indicii statistici şi 

cifrele esenţiale au fost actualizate la data surselor utilizate: 2000-2002. 
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9. 

Kerman, Phillip 

Macromedia Flash 5 .- Teora, Bucureşti, 2003 .- 544 p.; 23 cm . 

Autorul este un expert recunoscut pe plan internaţional în folosirea site-urilor WEB şi a instrumentelor 

pentru instruire şi divertisment. Asamblarea imaginilor, animaţia în programul Flash, interctivitatea şi 

animaţia avansată, plasarea filmelor în WEB sunt principalele aspecte abordate în această lucrare care 

incită, învaţă, distrează şi oferă informaţii practice. 

 

10. 

Eliade, Mircea  

Maitreyi .- Cartex 2000, Bucureşti, 2002 .- 188 p.; 20 cm .- ISBN 973-8202-47-7 

Înglobând şi fructificând în plan superior datele propriei biografii, dar şi experienţa reportajelor din 

India si pe cea a prealabilelor sale încercări literare inspirate de acest univers aparte, autorul realizează 

cu Maitreyi capodopera "ciclului său indian". Biograficul, exoticul şi simbolismul mitic sunt perfect 

echilibrate şi dozate şi desăvârşit transfigurate în substanţa literară. 

 

 

 

2. Ordonaţi cotele în conformitate cu sistemul de cotare şi organizare a colecţiilor CDI specific Sălii de 

documentare şi informare. Identificaţi la raft publicaţiile din lista de mai sus. 

a) 

 

 

  .       

b) 

 

 

  .       

 

3. Întocmiţi o listă a publicaţiilor neidentificate. Stabiliţi, împreună cu profesorul documentarist, 

motivele neidentificării (cotă diferită, publicaţie împrumutată, alte motive). 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. . 
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2.2.3.2 Organizarea colecţiilor 
 
Colecţiile de publicaţii ale unei biblioteci/CDI se organizează în fondul pentru împrumut la 

domiciliu şi fondul pentru sala de lectură.  

Fondul pentru sala de lectură cuprinde: 

• lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, hărţi, albume etc) 

• cartea veche şi rară 

• publicaţiile periodice 

• toate unicatele (lucrările existente în bibliotecă într-un singur exemplar) 

• unele documente audio-vizuale. 

Fondul pentru împrumut la domiciliu cuprinde toate lucrările existente în cel puţin două 

exemplare, cu excepţia celor mai sus menţionate. 

Lucrările se ordonează la raft (raftul cu acces liber sau în depozit) de sus în jos, de la stânga la 

dreapta. În cazul aşezării pe formate, formatele mari se aşază pe rafturile de jos pentru a se facilita 

manipularea lor. 

Colecţiile de carte veche şi rară, documentele iconografice, manuscrisele şi alte lucrări 

valoroase vor fi organizate în fonduri separate şi se va urmări valorificarea lor din punctul de vedere al 

interesului istoric şi ştiinţific pe care îl prezintă. 

În cazul aşezării sistematic-alfabetic, ordonarea cărţilor la raft se face potrivit claselor, 

diviziunilor şi subdiviziunilor principale ale CZU, iar în interiorul fiecărui domeniu în ordinea 

alfabetică a semnelor de autor. 

Biografiile se aşază la domeniul unde şi-a desfăşurat activitatea persoana biografiată, după 

operele acesteia. 

În cazul lucrărilor aceluiaşi autor, ordinea este: opere complete, opere alese, lucrări separate, 

lucrări în colaborare, traduceri în alte limbi, lucrări despre autor. Pentru autorii străini traduşi, pot 

avea prioritate ediţiile în limba română, urmate de ediţiile în limba originală şi apoi în alte limbi. 

Dubletele se aşază la raft unele după altele şi primesc acelaşi semn de autor. În cazul unei 

lucrări în mai multe volume, se aşază mai întâi toate exemplarele primului volum, apoi ale celui de al 

2-lea, celui de al 3-lea ş.a.m.d. 

Pentru fiecare diviziune zecimală se pun indicatoare de raft cu indicele de clasificare zecimală 

universală corespunzător cotei, iar în cadrul aceluiaşi domeniu, indicatoare literale; la domeniul 

„Literatură” pot exista chiar indicatoare pentru scriitorii mai importanţi. 

 

 

Între  clasele şi subdiviziunile principale se rezervă câte un spaţiu de extindere, ţinând seama de 

creşterea  normală a fondului. 

Publicaţiile periodice sunt grupate separat, pe titluri, iar în cadrul aceluiaşi titlu în ordine invers 

cronologică a numerelor. Pot fi ordonate în bibliorafturi, cutii speciale, direct la raft în urma efectuării 

operaţiilor de legătorie corespunzătoare. 
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Pentru documentele audio-vizuale se poate achiziţiona mobilier special, pentru a se putea 

asigura conservarea şi valorificarea lor optimă. 

Raftul cu lucrări de referinţă se aşază în imediata apropiere a biroului de lucru al 

bibliotecarului/documentaristului. 

În funcţie de mărimea fondului, la raftul cu acces liber se expun 2-3 exemplare, restul fiind 

păstrate în depozit. Periodic, publicaţiile expuse se înlocuiesc cu altele din depozit, în funcţie de gradul 

de uzură fizică sau perimarea conţinutului publicaţiilor. 

Nu se expun publicaţiile depăşite moral şi fizic şi nici tipăriturile mai vechi de 25 de ani. 

În ansamblul sistemului de rafturi este indicat a se organiza un spaţiu destinat expunerii noilor 

publicaţii intrate în bibliotecă. 

 

Rafturile se amplasează în funcţie de spaţiul existent. În biblioteci, ele se pot aranja paralel, 

radial, tridimensional, organizându-se subcompartimente în cadrul cărora se pot amplasa mese pentru 

studiu.  

Potrivit normelor FIAB, o secţie cu acces liber la raft trebuie să aibă: 

• zona de acces şi primire (cu garderobă, cuiere, spaţiu pentru bagaje) 

• zona de restituire şi împrumut 

• zona de informare: cu sisteme de cataloage, pliante, planuri de orientare, schiţe 

metodologice, plan de acţiuni cu publicul; 

• zona de expunere a colecţiilor şi de consultare liberă; 

• zona de lectură şi studiu (ca spaţiu separat sau în interiorul compartimentului cu acces 

liber la raft). 

Mobilierul de bibliotecă este de preferinţă metalic, cu poliţe mobile, raftul având înălţimea 

medie de 1,80 m pentru adulţi  şi 1,50 m pentru copii, conform standardelor în vigoare  

 

 

 

Pentru CDI organizarea spaţiului şi dispunerea mobilierului şi a 

echipamentelor sunt cele  prezentate în secţiunea „2.2.2. Organizarea 

spaţiului”. 
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2.2.3.  Instrumente de acces la colecţiile centrului de documentare şi informare 

 

Instrumentul de bază care facilitează accesul publicului la depistarea rapidă a informaţiei este 

catalogul, fie el tradiţional, pe fişe, fie informatizat.  

 

CATALOAGE CDI 
 

Catalogul CDI reprezintă principalul instrument de informare asupra colecţiilor unui centru de 

documentare şi informare. Este o bază de date întocmită conform unor reguli prescrise, având o 

destinaţie concretă: beneficiarii actului de lectură. Cataloagele tradiţionale sunt alcătuite din fişe 

bibliografice, întocmite potrivit unui sistem coerent şi unitar. Cataloagele moderne, electronice, se 

bazează pe tehnici de catalogare computerizată.  

 

Exemplu: 
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821.521   MURAKAMI, Haruki 

MUR                La sud de graniţă, la vest de soare/ 

                 Haruki Murakami; trad. din lb.japoneză de 

                 Angela Honduru. – Iaşi: Polirom, 2003 

                 223 p.; 18 cm (Biblioteca Polirom. Proză  

                 XXI) 

                 ISBN 973-681-197-2 

                 Honduru, Angela (trad.) 

 

821.521-31=135.1 

 

 

 

 

 

 

Criteriile de întocmire a cataloagelor sunt următoarele: 

 

• forma şi structura fondului CDI 

• adresabilitate 

• apartenenţa 

• gradul de reflectare a colecţiilor 

• felul documentelor dintr-o anumită colecţie 

 

 

A. După formă şi structură, cataloagele sunt: 

• alfabetice 

• sistematice 

• tematice 

• pe titluri 

• topografice 

• ale colecţiilor speciale 

Criteriile de ordonare şi constituire a acestor cataloage sunt formale, convenţionale, vizând 

succesiunea unor informaţii într-o ordine care diferă de la caz la caz. 
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Elementul care reprezintă intrarea în catalog se numeşte VEDETĂ. 

 

Tipul catalogului Ce asigură? Cum sunt ordonate 

fişele? 

Câte fişe se întocmesc 

pentru un document? 

CATALOG DE 

AUTORI 

Regăsirea documentelor 

cărora li se cunoaşte 

autorul 

Alfabetic, după vedeta 

AUTOR 

Maxim 3 

CATALOG AL 

TITLURILOR 

Regăsirea documentelor 

cărora li se cunoaşte 

titlul 

Alfabetic, după vedeta 

TITLU 

1 

CATALOG PE 

MATERII (TEMATIC) 

Regăsirea documentelor 

după un subiect, o 

temă, un cuvânt cheie 

Alfabetic, după vedeta 

MATERIE (subiect, 

temă, cuvânt cheie) 

Mai multe 

CATALOG 

SISTEMATIC 

Regăsirea documentelor 

după un domeniu (un 

subiect) 

În ordinea crescătoare a 

indicilor CZU 

Mai multe 

CATALOG 

TOPOGRAFIC 

Permite bibliotecarului/ 

documentaristului să 

verifice starea 

colecţiilor 

În ordinea cotelor 1 

 

B. După adresabilitate, cataloagele sunt: 

• pentru public: alfabetic, sistematic, tematic… 

• de serviciu: alfabetic, sistematic, topografic 

Cataloagele pentru public sunt aduse la zi, cele de serviciu tezaurizează toate documentele intrate în 

bibliotecă de-a lungul timpului, inclusiv cele care au fost casate, furate, distruse. 

 

 

C. După apartenenţa fondurilor, cataloagele sunt: 

• colective (cumulative): la nivel de oraş, judeţ, regiune, ţară 

• locale 

• naţionale 

• internaţionale 

 

D. După tipul documentelor, cataloagele sunt: 

• pentru cărţi 

• pentru periodice 

• pentru documente audio-vizuale 

• pentru colecţii speciale (carte veche, manuscrise etc) 

 

Sunt necesare atât pentru centrele de documentare şi informare cât şi pentru biblioteci 

cataloagele alfabetice, sistematice şi ale  periodicelor. 
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REGULI DE ORDONARE A FIŞELOR ÎN CATALOGUL ALFABETIC  

ŞI ÎN CATALOGUL SISTEMATIC 

 

Catalogul alfabetic include fişele tuturor publicaţiilor bibliotecii/centrului de documentare 

şi informare, aşezate în ordinea alfabetică a numelui autorilor, iar în cazul lucrărilor cu peste trei 

autori sau anonime în ordinea alfabetică a titlurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ordonarea fişelor în catalogul alfabetic se face potrivit standardelor de stat privind activitatea 

bibliotecară şi de informare documentară ( STAS 8636 - 70 – Informare şi documentare. Orânduirea în 

catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri şi în indexuri; STAS 8631/1 – 89 – Reguli de ordonare 

alfabetică în cataloage şi bibliografii. Principii şi reguli generale). Astfel: 

1) ordinea alfabetică este cea dată de alfabetul latin; pentru lucrările scrise cu alte alfabete se va face 

transliterarea conform standardelor în vigoare (STAS 5309/1 - 5 –89 – Transliteraţia şi alfabetul latin); 

2) semnele diacritice şi accentele sunt ignorate; 

3) ordonarea descrierilor la titlu se face cuvânt de cuvânt, nu literă de literă; 

4) în ceea ce priveşte stabilirea numelui autorului şi a ordonării alfabetice a fişelor cu descriere la autor, 

toate regulile enunţate în secţiunea 2.2.3.2. „Cotarea documentelor” rămân valabile; 

5) numele de persoană fizică şi colectivitate omonime se ordonează astfel: numele de persoană fizică 

precede întotdeauna colectivitatea sau primul cuvânt al unui titlu (ex. CONSTANŢA, 

Victor/CONSTANŢA, Zaharia/CONSTANŢA. Oraşul); 

6) descrierile lucrărilor aceluiaşi autor se aşază, după caz, în trei grupe distincte: descrieri 

principale (autor scos în vedetă singur, autor scos în vedetă împreună cu unul sau doi coautori); 

descrieri în care autorul apare ca vedetă complementară (coautor, coordonator, prefaţator, 

traducător, ilustrator ş.a.m.d.); descrierile lucrărilor despre autor; pentru primele două categorii de 

descrieri se ţine seama de limba în care sunt scrise lucrările: se aşază mai întâi lucrările în limba 

originală a autorului, apoi traducerile, în ordinea  alfabetică a denumirii limbii sau în ordinea indicilor 

CZU corespunzători fiecărei limbi. 
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Reproducere din „Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a bibliotecii şcolare”, Bucureşti, 

1994,  p.41. 
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Pentru orientarea în catalogul alfabetic se utilizează fişe divizionare (din carton sau material 

plastic), cu o ieşitură în partea superioară: 

• divizionare de mijloc (pentru literele alfabetului) 

• divizionare de stânga (pentru grupuri de litere, silabe sau început de silabe) 

• divizionare de dreapta (pentru vedete cuvinte întregi). 

 

Catalogul sistematic conţine fişele cu descrierile bibliografice principale ale publicaţiilor 

bibliotecii, ordonate după conţinutul acestora, în ordinea  indicilor de clasificare zecimală universală. În 

cadrul aceleiaşi clase, fişele sunt ordonate alfabetic. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonarea fişelor în catalogul sistematic se face de la general la particular, după principiul 

CZU. Ordinea este următoarea: 

• indicele propriu-zis 

• indicele propriu-zis în relaţie cu alt indice  

• indicele propriu-zis compus cu ajutorul indicilor auxiliari comuni  

• indicele propriu-zis completat cu indicii auxiliari analitici 

• indicele imediat următor 
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Fig.2 Sertar din  fişierul catalogului 

sistematic. Reproducere din „Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a bibliotecii 

şcolare”, Bucureşti, 1994,  p.57. 
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Ordonarea se face de la general la particular, indicii mai puţin restrictivi fiind aşezaţi înaintea 

celor mai restrictivi. 

Indice Semn Exemplu 

Indici principali + Semn de adăugare 73 + 78 Artă plastică şi muzică 

/ Semn de extindere  74/76 Arte grafice. Arte 

industriale şi casnice 

: Semn de relaţie 78 : 821 Muzica în literatura 

lumii  

Indici auxiliari generali = Indice de limbă 78 = 133.1 Curs de istoria 

muzicii în limba franceză 

(0…) Indice de formă 78 (038) Dicţionar de termeni 

muzicali 

(1/9) Indice de loc 78 (498) Muzica în România 

(=…) Indice de rasă şi popor 78(= 135.1) Muzica la români 

“…” Indice de timp 78”19” Muzica în secolul 20 

*…, A/Z Indice de subdivizare 

în afara CZU 

796.83* kg 54 Box categoria 

cocoş 

.00… Indice de punct de vedere 796.9.003 Importanţa economică 

a sporturilor de iarnă 

-0… Indice de materiale şi 

persoane 

796.9-051 Persoane care 

practică sporturile de iarnă 

Indici auxiliari speciali 

(analitici): servesc la divizarea 

mai fină a unui domeniu limitat 

din tabela principală CZU sau 

din unele tabele auxiliare, 

scoţând în relief anumite 

particularităţi care se repetă în 

acel domeniu 

-1/-9  Indice special cu linioară 81-23 Limbi vii. Limbi moderne 

.0 Indice special cu punct 0 821.521 Literatură japoneză 

’1/’9 Indice special cu apostrof 903’18 Culturi sau civilizaţii de 

oraş 

 

 

Ca şi în cazul catalogului alfabetic, pentru a orienta cititorul în catalogul sistematic se utilizează 

fişele divizionare: 

• de mijloc (pentru clasele principale CZU) 

• de stânga (pentru diviziuni) 

• de dreapta (pentru subdiviziuni). 

Este indispensabilă întocmirea unui index alfabetic al catalogului sistematic, index care să 

reflecte în mod concret subiectele aflate în fondul bibliotecii şi să ofere utilizatorului cheia catalogului 

sistematic, modul de acces la noţiunile simbolizate prin indicii CZU. 

Indexul alfabetic se elaborează ţinându-se cont de principiile de alcătuire a unui catalog 

alfabetic pe materii (noţiunile indexate sunt ordonate alfabetic, pentru sinonime putându-se face fişe de 

trimitere cu „vezi” sau intrări la fiecare cuvânt în parte). Acest index alfabetic trebuie completat 

permanent, pe măsura utilizării de noi indici CZU. 

 

În afara cataloagelor, popularizarea fondului documentar şi a activităţii CDI se realizează prin: 

bibliografii, expoziţii tematice, panouri de afişaj, lista noilor achiziţii, lista noutăţilor WEB, buletine 

informative. 
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Exerciţii 

1. Stabiliţi ordinea corectă a fişelor următoare în catalogul alfabetic şi în catalogul sistematic al 

centrului de documentare şi informare: 

a) catalog alfabetic: 

          

 

b) catalog sistematic: 

          

 

1. 

 Cota 1(038) BRI 

Bricard, Isabelle 

Dicţionarul oamenilor celebri în fata morţii .- Albatros, Bucureşti, 2003 .- 442 p.; 24 cm .- ISBN 973-

24-0798-0 

Dicţionarul repertoriază ultimul sfert de oră din viaţa a 1200 de oameni celebri, bărbaţi şi femei, 

începând din antichitate până în zilele noastre. Ultimele cuvinte ale acestor muribunzi iluştri par să fie, 

de multe ori, un fel de ultime capodopere care demonstrează că, aşa cum în timpul vieţii respecţi codul 

bunelor maniere, şi moartea trebuie întâmpinată cu o anume eleganţă. 

 

2. 

Cota  3(038) DIC 

Vodă Căpuşan, Maria (coord.) 

Dictionnaire des relations franco-roumaines: Culture et francophonie .- Editura Fundaţiei pentru Studii 

Europene, Cluj-Napoca, 2003 .- 200 p.; 20 cm .- ISBN 973-8254-53-1 

Dicţionarul cuprinde două categorii de articole: prima secţiune reprezintă un repertoriu consacrat 

instituţiilor, fenomenelor şi manifestărilor culturale care au determinat dezvoltarea relaţiilor franco-

române; cea de a doua secţiune este consacrată personalităţilor care au contribuit la realizarea acestor 

relaţii 

 

3. 

Cota  796.5 MAF 

Maftei, Ion 

ABC turistic montan .- Polirom, Iaşi, 2003 .- 145 p.; 21 cm .- ISBN 973-681-199-9 

Reuşita unei excursii în munţi depinde de modul în care este pregătită. Sintetizând experienţa bogată a 

autorului, cartea oferă informaţiile necesare despre echipament, alimente, ritmul de mers, posibilităţi de 

orientare, disciplina de grup, primul ajutor etc. 
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4. 

Cota 004 POP 

Popa, Mirela/Dragomirescu, Cristina/Statnoianu, Laura Dora 

Informatica: Fişe de lucru pentru elevi: Clasa a XI-a: Profil Matematică-Informatică .- Donaris, Sibiu, 

9427 .- 200 p.; 23 cm .- ISBN 973-85471-4-8 

Volumul include 24 de fişe de laborator care facilitează recapitularea materiei clasei a X-a şi 

consolidarea anumitor cunoştinţe de informatică. 

 

5. 

Cota  811.135.1 BAD 

Badea, Mariana 

Literatura română: Dramaturgia: Pentru elevii de liceu .- Regis Group, Bucureşti, 2002 .- 283 p.; 20 cm 

.- ISBN 973-99728-9-6 

 În perspectiva susţinerii examenului naţional de bacalaureat, aceasta lucrare îşi propune să sprijine 

elevii în desluşirea şi înţelegerea operelor literare prin însuşirea ideilor specifice fiecărui dramaturg, 

prin deprinderea de a identifica trăsăturile personajelor, precum şi prin familiarizarea cu limbajul 

artistic al autorilor. 

 

6. 

Cota  821.133.1 RIM 

Rimbaud, Arthur 

Opere .- Polirom, Iaşi, 2003 .- 264 p., 18 cm .- ISBN 973-681-170-0 

Rimbaud este poetul care a influenţat cel mai puternic poezia începutului de secol XX. Până la 

Rimbaud, experienţa poetică era in principal experienţa creaţiei literare. După el, poezia devine mijloc 

de cunoaştere. Din cuprins: Poezii, Un anotimp in infern, Iluminaţiile, Opere diverse. 

 

7. 

Cota  395 MAR 

Marinescu, Aurelia 

Codul bunelor maniere astăzi .- Humanitas, Bucureşti, 2002 .- 326 p.; 20 cm .- ISBN 973-50-0262-0 

 Legile din codul bunelor maniere sunt legi la fel de stricte ca şi cele din codul civil, codul penal, codul 

rutier etc. Cunoaşterea lor este importantă pentru sănătatea noastră morală, ne împacă pe noi cu noi 

înşine şi pe noi între noi. 

 

8. 

Cota  930 FUR 

Furet, François 

Atelierul istoriei .- Corint, Bucureşti, 2002 .- 348 p.; 21 cm .- ISBN 973-653-305-0 

Lucrarea este o culegere de studii cu tematică diferită, care reflectă precupările variate ale autorului, de 

la problematica teoretică referitoare la istoriografie la realităţile lumii contemporane, de care istoricul 

se dovedeşte a nu fi străin. 
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9. 

Cota  94 ROB 

Robert, Jean-Noël 

Roma .- BIC ALL, Bucureşti, 2002 .- 306 p.; 21 cm .- ISBN 973-571-388-8 

Se poate spune că ştim multe despre civilizaţia romană pentru că Roma este punctul de plecare al 

propriei noastre civilizaţii. Ar trebui, însă, să putem reconstitui punctul de vedere al romanilor asupra 

contemporanilor lor şi asupra istoriei lor. Obiectivul acestei lucrări este de a iniţia acest demers. 

 

10. 

Cota 159.9 BRA 

Braconnier, Alain 

Copilul tău de la 10 ani până la 25 de ani: Manualul părinţilor .- Teora, Bucureşti, 2003 .- 400 p.; 24 cm 

.- ISBN 973-20-0634-X 

 Lucrarea îşi propune să răspundă la întrebările pe care şi le pun părinţii de azi cu privire la educaţie, 

păstrând însă o nuanţă de reflecţie. Lumea de azi s-a schimbat, părinţii trebuie să ofere o nouă formă de 

educaţie, trebuie să ştie să se arate fermi, dar în acelaşi timp să rămână responsabili, înţelegători şi 

inventivi. 

 

2. Identificaţi, pentru fiecare fişă, două vedete pentru un posibil catalog pe materii (catalogul tematic). 

Ordonaţi alfabetic vedetele astfel stabilite.  

Ex. Pentru documentul 10 putem stabili următoarele două vedete: 

Educaţie şi Psihologia copilului 

Vedetele pentru catalogul pe materii (catalogul tematic), 

ordonate alfabetic (A/Z) 

Numărul documentului 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Verificaţi dacă cele 10 documente există în fondul CDI consultând catalogul alfabetic, 

catalogul sistematic şi raftul cu acces liber. 
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2.2.4.Activităţi specifice unui centru de documentare şi informare 

 
Centrul de documentare şi informare poate fi utilizat în mod programat sau liber. 

 
A. Utilizarea programată presupune două tipuri de activităţi: 

 

1. şedinţe de prezentare a CDI drept centru de resurse, realizate de către documentarist la începutul 

anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolară, şi în  timpul anului şcolar, ori de 

câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;  

2.activităţi de iniţiere  în cercetarea documentară care se pot desfăşura  în cadrul unor cursuri distincte 

coordonate de către documentarist (cursuri opţionale), sau în cadrul unor proiecte (inter)disciplinare 

desfăşurate în parteneriat de către documentarist şi echipa pedagogică . 

       Tabelul următor prezintă sintetic diferitele activităţi care pot fi organizate în parteneriat, 

activităţi al căror principal destinatar este elevul: 

Axele colaborării 

documentarist-

echipă pedagogică 

Activităţi specifice Ce îşi propun aceste activităţi? 

Educaţia pentru 

informaţie 
• prezentarea CDI şi a tipurilor 

de resurse 

• iniţiere în utilizarea 

instrumentelor de căutare a 

informaţiei 

• tehnici de întocmire a 

diferitelor produse 

documentare (dosar, expozeu, 

sinteză, afiş…) 

iniţierea şi formarea elevilor în 

cercetarea documentară, oferirea unor 

instrumente de acces la informaţie, 

dobândirea autonomiei în instruire 

Dezvoltarea gustului 

pentru lectură 
• concursuri de lectură 

• ateliere de creaţie literară 

• editarea unor reviste şcolare, 

albume BD, romane-foto 

• cluburi de lectură 

• întâlniri cu autori, ilustratori, 

ziarişti 

• „săptămâna presei” 

• lectura imaginii… 

reducerea distanţei culturale şi 

psihologice dintre elev şi carte, crearea 

unor situaţii care să motiveze  pentru 

lectura de orice tip (lectura 

documentară, lectura de plăcere, lectura 

imaginii) 

Educaţia pentru 

orientarea şcolară şi 

profesională 

• întâlniri cu personalităţi din 

diferite domenii 

• vizite 

• vizionarea/audierea unor 

emisiuni radio-tv 

• dezbaterea unor articole din 

presă 

• prezentarea unor meserii … 

să contribuie la dezvoltarea armonioasă 

a personalităţii elevilor, să ofere 

informaţii din reţeaua şcolară şi 

profesională, să contribuie la mai buna 

cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, să 

formeze elevii în vederea alegerii 

carierei şi a respectului faţă de muncă 

Educaţia artistică şi 

culturală 
• spectacole 

• vizionări de filme 

• cluburi 

să educe elevii pentru receptarea 

valorilor culturale, să contribuie la 

promovarea valorilor autentice şi a 

culturii, să contribuie la cunoaşterea şi 
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• expoziţii 

• concursuri 

• schimburi culturale… 

respectarea valorilor patrimoniului 

culturii naţionale şi universale 

Educaţia civică 

(educaţia civică este 

inclusă, într-un fel sau 

altul, în fiecare 

activitate organizată 

de către comunitatea 

educativă) 

• acţiuni de educare pentru 

protecţia civilă, viaţa privată, 

sănătate, securitate personală, 

protecţia mediului, drepturile 

omului 

• acţiuni de educare pentru 

respectarea normelor formale şi 

informale ale vieţii 

şcolare/sociale 

 

 

educarea pentru respectarea normelor 

formale şi informale ale vieţii 

şcolare/sociale, formarea simţului 

responsabilităţii  faţă de semeni, faţă de 

valorile naţionale, faţă de mediul 

înconjurător 

 

Aceste axe se îmbină adesea armonios în structura activităţilor propuse de către centrul de 

documentare şi informare. Un exemplu grăitor îl constituie, credem,  proiectul de lectură prezentat în 

secţiunea Anexe a lucrării noastre (p.64-68). 

Pentru fiecare acţiune este util să se întocmească un “Dosar al acţiunii”: proiect, materiale de 

promovare (afişe pliante), impresii ale participanţilor, fotografii, înregistrări audio/video. 

 

B. Utilizarea  liberă a centrului de documentare şi informare  
 Când elevii nu au cursuri, ei pot utiliza centrul de documentare şi informare pentru a împrumuta 

sau restitui  o carte, pentru a consulta şi exploata resursele documentare din curiozitate personală sau în 

vederea pregătirii unei lucrări solicitate de către un cadru didactic, pentru a asculta o caseta, un disc, 

pentru a viziona diapozitive sau casete, pentru a se informa asupra vieţii şcolii şi a  oraşului/satului în 

care trăiesc sau  pentru a participa activ la viaţa centrului de documentare şi informare (recomandarea 

unor achiziţii, pregătirea cărţilor  pentru împrumut şi ordonarea lor la raft, efectuarea unor rezumate, 

pregătirea unor expoziţii, mediatizarea unor acţiuni) . 

 

 
Activităţi permanente ale elevilor : 

• Periodic, propuneţi colegilor voştri o activitate de promovare a resurselor centrului de 

documentare şi informare, o activitate cu caracter cultural sau o activitate de încurajare a 

lecturii de orice tip. 

• Fiecare activitate o veţi pregăti, promova şi desfăşura cu ajutorul documentaristului şi/sau al 

unui cadru didactic. 
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3. TEHNICI SPECIFICE DE LUCRU CU ANUMITE 

TIPURI DE DOCUMENTE 

 
 

 Codurile documentelor monografice/periodice: poziţionează cartea/periodicul în raport cu 

alte documente şi facilitează orientarea în  structura documentului, organizarea informaţiei şi lectura 

propriu-zisă a textului. 

 

 

 3.1.Documentele monografice 
 

Putem vorbi despre o triplă identitate a cărţii:  

❑ identitatea celui care a scris cartea: AUTORUL  
 
❑ identitatea celui care  a dat o formă editorială manuscrisului şi s-a ocupat de difuzarea şi 

comercializarea lui:  EDITORUL 
 

❑  identitatea propriu-zisă a cărţii.  
 

Primele repere sunt oferite de : 

 

❑ copertă: coperta 1 şi coperta a 4-a 
❑ pagina de titlu 

 

Dincolo de primele repere oferite de copertă şi pagina de titlu există altele precum: 

❑ prefaţa 
❑ postfaţa 
❑ bibliografia 
❑ indexul 
❑ sumarul 
❑ tabla de materii 
❑ ilustraţiile  
❑ anexele. 
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 Codurile cărţii (informaţiile oferite de coperta 1, coperta a 4-a şi pagina de titlu) 
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Colecţia 

Numărul în cadrul 

colecţiei 

Autor 

Preţ Numărul 

standard 

internaţional 
Cota 

cărţii Editura 

Coperta 1 
Coperta  

a 4-a 

Seria 

Titlu 
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Autor 

Titlu 

Responsabilităţi 

secundare 

Editura 

Anul apariţiei 

Loc de 

apariţie 

821.133.1 

LAP 

Cota cărţii 
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Toate informaţiile de pe copertă şi pagina de titlu ajută la stabilirea fişei de identitate a cărţii. 

Coperta 1 oferă informaţii despre autor, titlu, date de apariţie. Coperta a  4-a oferă, adesea, un rezumat 

al cărţii.  

 Pe baza acestor informaţii şi pe baza celor oferite de documentul propriu-zis se redactează, în 

sistem manual sau informatizat, fişa de catalog. 
 

 
Exerciţii 
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1. Completează tabelul de mai jos cu  acele elemente de identificare a cărţii pe care le poţi repera 

în această imagine. 

 

Numărul 

elementului de 

identificare a 

cărţii 

Elementul de identificare  

1 Numărul standard 

internaţional de descriere a 

publicaţiilor monografice 

(ISBN) 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2.Documentul de mai sus este:  

a. documentar 

b. lucrare de ficţiune  

3.Stabileşte cota documentului. 

 

 

 3.2. Documentele periodice (seriale) 

 

Spre deosebire de documentele monografice care au o dată de apariţie fixă, periodicele 

(serialele) reprezintă „publicaţii cu apariţie repetată, la intervale de timp egale (zilnic, săptămânal, 

trimestrial etc), al căror conţinut variat este creaţia unor autori diferiţi. Tot periodice sunt considerate şi 

acele publicaţii în serie cu apariţie neregulată, dar cu o numerotare consecutivă, cuprinzând materiale 

informative din unul sau mai multe domenii. În aceeaşi categorie mai intră materialele ştiinţifice 

publicate de o instituţie culturală, un centru de cercetare etc, sub titluri diferite şi cu o periodicitate 

variată” (cf.  Olteanu, Virgil. Din istoria şi arta cărţii. Lexicon. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 

1992, p.280). 

 În funcţie de frecvenţa cu care apar, periodicele pot fi clasificate în: 

a) cotidiane (periodice cu apariţie zilnică sau care apar cel puţin patru zile pe 

săptămână) 

b) hebdomadare sau săptămânale (apar o dată pe săptămână) 

c) mensulale sau lunare (apar o dată pe lună) 

d) bimensuale sau bilunare (apar de două ori pe lună) 

e) trimestriale (apar o dată pe trimestru) 

f) semestriale (apar o dată la şase luni) 

g) anuale (apar o dată pe an). 

Ca şi cărţile, periodicele au anumite coduri care facilitează recunoaşterea şi lectura. Ele pot fi 

identificate cu ajutorul informaţiilor oferite de prima pagină (ziare) sau prima copertă (reviste), 

caseta redacţională, sumarul periodicului, rubricile şi articolele propriu-zise. 
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Codurile unei reviste 
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Titlul 

revistei 

Anul de 

vârstă 

Data 

apariţiei şi 

numărul 

de ordine 

ISSN Caseta redacţională 

Preţ 
Cota 

Prima copertă 
Coperta a 4-a 
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Exerciţii 
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1.Asociaţi fiecărui element din lista de mai jos numărul din caseta de identificare 

corespunzătoare: 

a. titlul periodicului: 

b. menţiuni referitoare la instituţia editoare: 

c. caseta redacţională: 

d. sumarul periodicului: 

e. ISSN (Numărul standard internaţional de descriere a publicaţiilor seriale):  

f. data de apariţie: 

 

2. Verificaţi dacă publicaţia de mai sus există în colecţiile CDI. 

 

 

 

3.3. Tehnica de întocmire a unei bibliografii 

 

Bibliografia reprezintă  o listă  a  lucrărilor pe care un autor le utilizează pentru a elabora o 

lucrare. În cazul cărţilor, bibliografia  se aşază fie la sfârşitul lucrării, fie după fiecare capitol (pentru 

materialele folosite în respectivul capitol), fie repartizată în note de subsol sau chiar în interiorul 

textului, între paranteze. Bibliografiile pot fi: 

• generale sau speciale 

•  obligatorii, facultative sau de recomandare 

•  exhaustive sau sumare. 

Standardul de stat care reglementează în România modul de redactare a referinţelor 

bibliografice este STAS 6158 – 90- Referinţe bibliografice. Structură, formă şi conţinut.  

 

 

Modul de redactare a referinţelor bibliografice  

în lucrările întocmite de elevi 
 

Recomandăm respectarea următoarei punctuaţii în redactarea referinţelor bibliografice: 

 

• Pentru lucrări monografice (cărţi)  

 

 

 

 

 

 

• Pentru periodice (ziare sau reviste) 
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TITLUL PERIODICULUI, Anul de vârstă, Anul de apariţie, Numărul de ordine al 

periodicului. 

Bibliografia Naţională Română. Cărţi.Albume.Hărţi, LI, 2002, nr.3. 

NUMELE AUTORULUI, Prenumele.  Titlu: Subtitlul. Menţiunile de 

responsabilitate secundară (facultativ). Locul de apariţie: Editura, Anul apariţiei. 

Ex. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. Bucureşti:  Grafoart, 1995. 
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• Pentru articole din periodice (ziare sau reviste) 
 

 

 

 

 

 

 

Ansamblul referinţelor bibliografice constituie bibliografia lucrării. 

 

Referinţele bibliografice pot fi ordonate: 

 

• alfabetic: referinţele sunt prezentate în ordinea alfabetică a numelui autorilor, respectiv a 

titlurilor lucrărilor 

• după tipul documentelor consultate: documente monografice, documente periodice, 

documente audio-vizuale (pentru periodice se optează  uneori la criteriul cronologic, 

referinţele fiind ordonate în funcţie de data de apariţie a periodicului). 

 

ABREVIERI UZUALE: 
  

❖ În absenţa locului de apariţie se va scrie [S.l.](sine loco) 

❖ În absenţa editurii se va scrie [ s.n.] (sine nomine) 

❖ În absenţa anului de apariţie se va scrie [s.a.] (sine anno) 

 

  
Exerciţii 
 

1. În „Bibliografia selectivă” a cursului nostru referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic. 

Ordonaţi-le din nou, ţinând cont de tipul documentelor (A. Documente monografice/ B. Periodice şi 

articole din periodice). Pentru fiecare categorie veţi păstra criteriul alfabetic de ordonare.  

 

2.  Citiţi cu atenţie “Bibliografia selectivă” a acestei lucrări. Care au fost publicaţiile periodice 

consultate de către autoare? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Redactaţi şi ordonaţi alfabetic 10-15 referinţe bibliografice referitoare la un subiect care vă 

interesează. 
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NUMELE AUTORULUI, Prenumele. Titlul articolului. In: Titlul periodicului, 

Anul de vârstă, Anul de apariţie, Numărul de ordine al periodicului, paginile 

între care se găseşte articolul citat. 

Ex. Fondanèche, Daniel. Profesori, documentarişti: aceeaşi meserie. In: Studii 

de biblioteconomie şi informare documentară, 1996, nr.2, p.74-77. 
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ANEXA 1 

 

 

PROGRAMA  PENTRU CURSUL OPŢIONAL 

 

“Iniţiere în cercetarea documentară. Clasa a IX-a” 

 

AN ŞCOLAR 2003 - 2004 

    

 

 

 

Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” 

 

 

 

Autorul: prof.Georgeta Bădău 
 

 

 

 

Denumirea opţionalului: “Iniţiere în cercetarea documentară” 

 

 

 

Tipul: Opţional la nivelul ariei curriculare 

 

 

 

Clasa: a IX-a 

 

 

Număr de ore pe săptămână: 1 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

 

În toamna anului 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat “Programul de relansare a 

învăţământului rural”, program aprobat de Guvernul României în ianuarie 1999. În directă legătură cu 

acest program, prin Ordinul MEN Nr.5135/22.12.1999, se stabileau reperele Proiectului bilateral 

româno-francez de promovare a centrelor  de documentare, informare şi formare a personalului 

didactic, proiect desfăşurat de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Serviciul de Cooperare 

şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti. Acest proiect avea să primească 

denumirea “Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat” şi avea  să se desfăşoare în  

perioada 2000-2001 în cinci judeţe pilot: Alba, Bistriţa, Botoşani, Maramureş, şi Sibiu (judeţul Neamţ 

avea deja o colaborare in acest domeniu cu departamentul francez Marne din regiunea Champagne-

Ardenne). 

Centrul de documentare şi informare este  un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării 

informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare. Acest centru de resurse 

este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult (biblioteca 

universitară, centre de documentare specializate,  biblioteca/mediateca municipală  ş.a.). Centrul de 

documentare şi informare oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se 

servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică. 

Documentaristul este cel care îi iniţiază pe elevi în căutarea, găsirea, obţinerea, selectarea, 

tratarea şi utilizarea informaţiei pentru ca, până la sfârşitul şcolarizării, aceştia să devină autonomi în 

instruire şi să dobândească reale competenţe de cititor activ. Organizarea spaţiului CDI, completarea, 

evidenţa şi organizarea colecţiilor CDI, clasificarea, cotarea şi catalogarea publicaţiilor, activităţile 

specifice unui centru de documentare şi informare şi sistemul de evidenţă a acestora, codurile 

diferitelor categorii de documente, utilizarea noilor tehnologii, întocmirea unei bibliografii, rezumarea 

informaţiei dintr-un text dat, organizarea datelor (planuri, scheme), realizarea unui afiş, a unei 

expoziţii, a unei expuneri  orale  sau scrise, a unui dosar documentar pe o temă dată sunt câteva din  

subiectele pe care  dorim  să le abordam, progresiv, în cadrul cursului “Iniţiere în cercetarea 

documentară”, curs pe care îl propunem  elevilor  Colegiului  Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din 

Alba Iulia, instituţie-pilot  din cadrul mai sus-amintitului proiect  “Educaţia pentru informaţie în mediul 

rural defavorizat”. Cursul nostru opţional debutează în acest an, cu clasa a IX-a şi vizează întreaga 

perioadă de şcolarizare . 

Baghetă pedagogică magică nu există. Metodele moderne de instruire  nu rezolvă totul şi nu pot 

face să dispară, ca prin minune,  toate problemele, toate disfuncţionalităţile existente. Dar, aşa cum ne 

învăţa Mircea Eliade, “a fi om înseamnă să cauţi semnificaţia, valoarea, să o inventezi, să o 

reinventezi”. Suntem datori să încercăm. Nu să reinventăm lumea, să o vedem altfel. 
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OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

 

1. Descoperirea CDI ca centru de resurse (cunoaşterea organizării fizice şi intelectuale a CDI) 

 

Obiective de referinţă 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil: 

 

1.1.să situeze şi să identifice CDI în şcoală 

1.2.să repereze şi să descrie diferitele spaţii 

CDI 

1.3.să distingă diferitele tipuri de resurse CDI 

1.4.să coteze corect un document 

monografic/periodic 

1.5.să localizeze, respectiv să distribuie corect 

documentele prin cunoaşterea sistemului 

de organizare a colecţiilor CDI 

Exemple de activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei  a IX-a, se recomandă 

parcurgerea următoarelor activităţi: 

- exerciţii de marcare pe un plan/o schemă 

- completare de tabel 

- exerciţii de asociere (răspuns-întrebare, 

text-imagine) 

- exerciţii de selectare dintr-o listă 

- exerciţii cu alegere multiplă 

- exerciţii de tip adevărat-fals 

- activităţi practice: reperarea diferitelor 

spaţii, trierea documentelor după un 

anumit criteriu(după suport, după 

domeniu), cotarea unui document, 

ordonarea lui la raft, identificarea 

documentelor după o cotă dată. 

 

 

 

2. Dobândirea unor metode de a învăţa şi a stăpâni informaţia 

 

Obiective de referinţă 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil: 

2.1. să descrie un document 

monografic/periodic (codurile cărţii, codurile 

revistei) 

2.2. să stăpânească tehnica de întocmire a unei 

bibliografii 

2.3. să verifice dacă un document există în 

fondul CDI cu ajutorul cataloagelor (alfabetic 

şi sistematic) 

Exemple de activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei a IX-a, se recomandă 

parcurgerea următoarelor activităţi: 

- exerciţii de marcare pe o schemă 

- completare de tabel 

- exerciţii de asociere (răspuns-întrebare, 

text-imagine) 

- exerciţii de selectare dintr-o listă 

- exerciţii cu alegere multiplă 

- exerciţii de tip adevărat-fals 

- activităţi practice: identificarea codurilor 

cărţii/revistei, întocmirea/decodificarea 

unei bibliografii, identificarea unui 

document cu ajutorul cataloagelor CDI 
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3. Dezvoltarea curiozităţii culturale şi a simţului civic 

 

Obiective de referinţă 

La sfârşitul clasei a IX-a, elevul va fi capabil: 

2.1.să demonstreze interes pentru diferitele 

acţiuni culturale şi pedagogice propuse de 

CDI, în special cele de promovare a 

lecturii 

2.2.să manifeste curiozitate  intelectuală 

pentru diferite personalităţi, evenimente 

2.3.să dea dovadă de respect faţă de colegi, 

faţă de personalul, spaţiul şi fondul CDI 

 

 

Exemple de activităţi de învăţare 

Pe parcursul clasei  a IX-a, se recomandă 

parcurgerea următoarelor activităţi: 

- concursuri 

- ateliere de creaţie 

- animaţii-lectură 

- expoziţii 

- spectacole 

- întâlniri cu personalităţi 

- vizite 

- vizionări, audiţii  
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COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”ALBA IULIA 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

 

 

REGULAMENTUL CDI. AN ŞCOLAR 2003-2004 

 

1. ACCES 

1.1.Centrul de Documentare şi Informare (CDI) funcţionează după următorul program: 

 

LUNI-VINERI: 7, 30 – 15, 30 

 

 

Activităţi pedagogice în colaborare cu profesorul documentarist: 

 

MIERCURI – JOI : 8,00 – 11,00 

 

 

Nu este permis accesul în CDI în absenţa  bibliotecarului/documentaristului . 

Un planning de ocupare a CDI pe clase/grupe de elevi poate fi consultat la panoul  de informare 

de la intrarea în CDI, precum şi la cel din sala profesorală. 

Situaţiile excepţionale în care CDI este închis vor fi semnalate la aceleaşi panouri de informare. 

Planificarea activităţilor didactice desfăşurate în CDI se realizează cu minim 48 de ore înainte 

de desfăşurarea lor propriu-zisă prin anunţarea responsabililor CDI şi completarea planningului din sala 

profesorală. 

Centrul de Documentare şi Informare este deschis tuturor categoriilor de public.  

           Au drept de împrumut  doar elevii, cadrele didactice şi  angajaţii Colegiului Naţional 

“Horea, Cloşca şi Crişan” . 

 

2. COMPORTAMENTUL ÎN CDI 

Intrarea în CDI se face în linişte şi fără bagaje. Acestea vor fi depuse în spaţiul special amenajat 

la intrarea în CDI. 

La CDI se vine, în primul rând, pentru a face o lucrare sau o cercetare care necesită utilizarea 

documentelor (dicţionare, enciclopedii, materiale audio-vizuale, lucrări documentare); în al doilea rând  

se vine pentru a se destinde citind (lucrări de ficţiune, articole de jurnal, reviste), ascultând muzică, 

vizionând casete, diapozitive, consultând CD-ROM-uri. Centrul de Documentare şi Informare este, de 

asemenea, spaţiul organizării unor expoziţii, concursuri, întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale. 

Pentru utilizarea în bune condiţii a resurselor CDI este recomandabilă parcurgerea unei şedinţe 

de iniţiere în cercetarea documentară. Planificarea acestor activităţi se realizează în colaborare cu 

echipele pedagogice, în limita spaţiului şi a orarului CDI. 

Nu se consultă CD-ROM-uri sau dischete personale. 

CDI nu este nici sală de discuţii, nici sală de mese. Nu se bea, nu se mănâncă şi se vorbeşte în 

şoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalţi utilizatori. 

Materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage după sine aplicarea de 

sancţiuni. 

Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele existente în CDI 

(televizor, video, casetofon, calculator). 

După consultarea unui document, acesta trebuie aşezat corect la locul său. Dacă se întâmpină 
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dificultăţi la reordonarea documentelor consultate se solicită ajutorul documentaristului (profesorul 

documentarist sau bibliotecarul documentarist).  

A nu se uita că un document prost plasat este un document pierdut. 

La terminarea activităţilor, mesele de lucru rămân curate şi scaunele sunt corect aşezate la locul 

lor. 

 

3. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI A INTERNETULUI în CDI se realizează cu 

respectarea obligatorie a următoarelor reguli: 

3.1.accesul la calculatorul pe care este instalată baza de date a CDI este permis doar sub 

supravegherea responsabililor CDI; 

3.2.se interzice modificarea configuraţiei sistemului, a fişierelor etc; 

3.3.nu se deschid, modifică sau şterg fişierele altcuiva; 

3.4.pentru a se evita viruşii informatici nu se utilizează dischete venind din exterior; 

3.5.nu sunt permise jocurile; 

3.6.nu se încarcă ecranul sau discheta şi nici nu se editează documente cu caracter rasist, extremist 

sau pornografic; 

3.7.nu se imprimă fără acordul responsabililor CDI; 

3.8.în cazul unor probleme tehnice, se avertizează fără întârziere responsabilul CDI. 

 

4. CONSULTAREA SI ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR 

 

Accesul la resursele CDI este supus acceptării şi semnării unui angajament scris al 

utilizatorului. 

Înscrierea cititorilor şi gestionarea împrumuturilor se realizează în sistem tradiţional. Toate 

operaţiunile se efectuează de către bibliotecarul-documentarist. 

Documentele necesare la înscriere sunt următoarele: 

- buletin de identitate 

- carnet de elev/student 

- legitimaţie de serviciu. 

Se pot împrumută maxim 3 (trei) documente. 

Durata împrumutului pentru lucrările de ficţiune şi documentare este de 14 zile, cu posibilitatea 

prelungirii cu încă 7 zile a perioadei de împrumut. 

Sunt excluse de la împrumut (se consultă în CDI) următoarele categorii de documente: 

- lucrările de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase) 

- periodicele 

- hărţile 

- documentele audio-vizuale 

- dosarele documentare. 

 

5. ÎNTÂRZIERI. DETERIORĂRI 

        Pentru publicaţiile nerestituite de către elevi la data prevăzută se vor emite ÎNŞTIINŢĂRI DE 

RESTITUIRE, transmise elevilor şi părinţilor prin intermediul profesorilor diriginţi. Celorlalte 

categorii de cititori, înştiinţările le sunt trimise la domiciliu. După două înştiinţări de restituire, 

publicaţia este considerată pierdută şi se impută utilizatorului urmând procedura legală. 

În cazul deteriorării unei publicaţii, utilizatorul va plăti o amendă stabilită în funcţie de 

gravitatea daunei şi importanţa publicaţiei care a suferit-o. 

Utilizatorului căruia i s-au imputat publicaţii sau i s-au perceput amenzi i se va interzice accesul 

la CDI pe perioadă limitată sau nelimitată. 
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6. ORDONAREA DOCUMENTELOR IN C.D.I. 

Lucrările de ficţiune sunt ordonate pe literaturi şi alfabetic. 

Documentarele sunt ordonate pe domenii, conform Clasificării Zecimale Universale (CZU), iar 

în cadrul domeniului alfabetic. 

Documentele audio-vizuale sunt ordonate în funcţie de suport, pe domenii (conform CZU) şi 

alfabetic. 

Periodicele sunt ordonate pe titluri şi cronologic. 

Dosarele documentare sunt ordonate pe domenii şi alfabetic. 

Manualele şcolare sunt ordonate pe discipline şi pe ani de studiu. 

 

Dobândirea calităţii de cititor, cu drept de împrumut şi/sau de consultare a fondului documentar 

al CDI presupune cunoaşterea şi acceptarea prevederilor acestui regulament. 
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Anexa 3 

 

CRONICA UNUI PROIECT ANUNŢAT  
 

 

 

Înscris în proiectul şcolii, proiectul de lectură “Dreptul la celebritate:(Re)descoperirea 
unui scriitor: Iustin Panţa”, iniţiat de către Centrul de Documentare şi Informare (CDI)  al 
Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, derulat în perioada 06 noiembrie 

2002 – 06 noiembrie 2003, şi-a propus următoarele obiective: 
 

1. să ofere modalităţi atractive de acces la opera unui scriitor puţin cunoscut publicului tânăr 
 
2. să favorizeze multiplicarea situaţiilor de exprimare şi comunicare în limba maternă şi în 

limbi străine 
 
3. să pună în valoare producţiile elevilor 
 
4. să faciliteze şi să încurajeze utilizarea resurselor CDI şi descoperirea altor locuri de 

lectură (bibliotecă publică, bibliotecă specializată, librărie) 
 
5. să asigure consolidarea parteneriatului documentarist-echipă pedagogică 
 
6. să contribuie la deschiderea şcolii spre exterior. 
 
 
 

Alegerea temei 
 

Am iniţiat acest proiect având convingerea că există  (încă) mulţi tineri pentru care 
poezia reprezintă  o formă de a respira într-o lume bulversată şi confuză.  

Dincolo de obiectivele enunţate mai sus, demersul nostru s-a dorit a fi un omagiu adus 
unui poet, poetul sibian Iustin Panţa, dispărut nedrept în toamna lui 2001, la nici 37 de ani, 
într-un tragic accident rutier. 

 

 De ce Iustin Panţa? 
 

Înainte de toate, pentru că opera sa este puţin cunoscută publicului tânăr, deşi a fost 
salutată de către lumea literară românească, la fiecare apariţie fragmentară, începând cu   
1991 - anul debutului editorial al scriitorului- cu câte un premiu prestigios,  iar textele sale sunt 
cuprinse în antologii de poezie din  multe ţări ale lumii. 

64 

Mai apoi, pentru că Iustin Panţa reprezintă un punct luminos în biografia spirituală a 
iniţiatoarei acestui proiect. 
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Iustin Panţa (6 noiembrie 1964 - 26 septembrie 2001) 
 
 Nãscut la Bucureşti; absolvent al Facultãţii de Electronicã din Bucureşti, 1989; Redactor-şef al revistei de literaturã 

Euphorion din Sibiu, fondatã în anul 1989 de Uniunea Scriitorilor din România (U.S.R); membru al U.S.R. din 1992, iar din 

1996 membru al Consiliului de Conducere al U.S.R.; din anul 2000 secretar al Asociaţiei Sibiu a U.S.R.; membru al 

Asociaţiei Jurnaliştilor Români.  

 

  Autor al volumelor:  

 

  Obiecte mişcate. Editura Eminescu, 1991. Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România.  

 

  Lucruri simple sau echilibrul instabil. Editura Euphorion, 1992. Premiul Salonului Internaţional de 

Carte de la  Cluj-Napoca, 1992.  

 

  Limitele puterii sau Mituirea martorilor (în colaborare cu Mircea Ivãnescu – un roman rusesc). 

Editura Litera, 1994.  

 

  Familia şi Echilibrul indiferent, Editura Arhipeleag, 1995. Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor 

din România, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Premiul Cartea Anului.  

 

  Banchetul; echilibrul stabil. Editura Albatros 1998, Premiul Saloanelor „Liviu Rebreanu“, Bistriţa.  

 

  Manual de gânduri care liniştesc/Manual de gânduri care neliniştesc – o încercare de filozofie 

poeticã. Editura Cartea Româneascã, 2000; Premiul revistei Convorbiri literare, Iaşi, 2001. 

 

  Strada Euclid nr.8, familia M, piesă de teatru jucatã în România de Teatrul Naţional şi deVirginia 

Commonwealth Theatre University, S.U.A., 1998. 

 

 

 Publicaţii în principalele reviste de culturã din România şi în reviste din: Franta, Anglia, 

S.U.A.,Canada, Italia, Grecia, Germania, Serbia, Ungaria, Brazilia, Macedonia, Suedia, Letonia,Turcia, 

Spania şi Olanda. 

 

 Cuprins în antologii de poezie din:  România, Spania, Germania, Suedia, Grecia, Italia, S.U.A. şi  

Olanda. 
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Derularea proiectului 
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Proiectul a fost lansat la 06 noiembrie 2002, cu două zile înaintea Conferinţei regionale 

a centrelor de documentare şi informare din Transilvania şi a deschiderii oficiale a noului CDI 
al instituţiei noastre. Invitat de onoare la lansarea proiectului a fost cunoscutul om de cultură 
prof.univ.dr. Mircea Tomuş care, vorbind  despre ideea noastră de a aşeza începuturile noului 
CDI sub semnul poeziei, spunea: “aţi făcut o alegere care sigur este alegerea cea bună 
pentru că valorile sufleteşti, valorile  spiritului, valorile cunoaşterii, valorile inteligenţei – astea 
sunt valorile care definesc omul, entitatea definitorie, entitatea supremă în existenţă […]. 
Poezia este, poate, cel mai important dintre mijloacele de cultivare a valorilor spirituale, a 
acestor valori sufleteşti, a acestor valori superioare. Este cea mai la îndemână pentru că ea 
uzează de mijloacele cele mai la îndemână ale omului, de comunicarea prin cuvinte”. Iar din 
cuvinte se nasc alte forme de comunicare, frumoase, luminoase, verticale. Este lecţia pe care 
aveau să ne-o dea  tinerii minunaţi care s-au apropiat cu îndrăzneală şi firesc de textul poetic 
al unui scriitor pe care nu-l cunoşteau.  

 
 

Iată care au fost cele trei volume ale lui Iustin Panţa  propuse elevilor spre lectură:  
 

 Obiecte mişcate (1991) 
 

 Lucruri simple sau echilibrul instabil (1992) 
 

 Familia şi Echilibrul indiferent (1995).  
 

Până la sfârşitul lunii noiembrie 2002 au fost constituite atelierele de traducere în 
limba engleză (prof.coord.Liliana Gligor) şi limba franceză (profesori coordonatori: Georgeta 
Bădău – iniţiatoarea proiectului, Sonia Elvireanu şi Sorina Cîţu), atelierul de artă dramatică 
(prof.coord. Avram Cristea) şi atelierul de lectură (coordonat de prof.Stela Curta). 

 
Începând cu primăvara lui 2003, graţie unui parteneriat cu Liceul de Muzică şi Arte 

Plastice din Alba Iulia, parteneriat intermediat de către inimoasa bibliotecară a CCD Alba, 
ing.ec. Viorica Genţiana Onişoru, proiectul a dobândit un nou atelier, atelierul de artă 
plastică, coordonat de prof. Diana Ţuculescu.  
 

În cadrul orelor de literatură română, limbi străine şi educaţie artistică le-au fost făcute 
cunoascute elevilor datele generale ale proiectului şi condiţiile de participare la activităţile 
desfăşurate în cele patru ateliere. Pe măsura finalizării diferitelor lucrări ale elevilor angajaţi în 
proiect, acestea au constituit obiectul unor dezbateri, momente de lectură publică, 
videoproiecţii şi expoziţii. 

66 
 

 
 
 

La împlinirea unui an de la lansarea proiectului, la 06 noiembrie 2003, am asistat la un 

 
 
La ora 14.00, 

 Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului 

Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” a găzduit: 
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“bilanţ în doi timpi”: 
 
 

❑ un moment muzical (oferit publicului  de către elevi ai claselor XE şi XII E), 
❑ recitalul de poezie trilingv “Numărul şapte şi luna/Le chiffre sept et la lune/Number seven 

and the moon” 
❑ lectura dramatizată a scenariului “Eşarfa vişinie”, scenariu gândit sensibil şi creativ de 

către prof. Avram Cristea 
❑ expoziţia “Iustin Panţa văzut de adolescenta Mihaela Ferlai” 
❑ prezentarea versiunii ilustrate a volumului “Obiecte mişcate”, realizată de către Natalia 

Bardi, bibliotecara Şcolii Generale “Axente Sever” din Aiud. 
 

 

eveniment organizat de către Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Alba Iulia şi Casa Corpului 
Didactic Alba. Iubitorii de frumos, prezenţi în număr mare, au avut ocazia de a admira 
lucrările pe care tinerii artişti, elevi ai clasei a XII-a, călăuziţi cu dragoste şi profesionalism de 
către prof. Diana Ţuculescu, le-au realizat inspiraţi de lectura textelor poetului Iustin Panţa. 
 
 
 

Resursele financiare 
necesare bunei desfăşurări a proiectului au fost asigurate din bugetul şcolii şi din 
sponsorizări. 
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Evaluarea proiectului 
 

Proiectul acesta reprezintă, în opinia noastră, un exemplu de acţiune în care s-au îmbinat 
în mod fericit următoarele axe educaţionale: 

 
a. educaţia pentru informaţie (iniţierea elevilor în utilizarea spaţiului şi a resurselor CDI, cât  

şi în tehnica de întocmire a unor produse documentare precum afişul, expoziţia, 
prezentarea Power-Point a unui document) 

b. dezvoltarea gustului pentru lectură (crearea unor situaţii care să-i motiveze pe elevi pentru 
lectura textelor literare) 

 
La ora 17.00, 

 la Galeriile de Artă din Alba Iulia, vernisajul expoziţiei 
“(Re)descoperirea unui scriitor: Iustin Panţa”, 
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c. educaţia artistică şi culturală (receptarea unor valori culturale recunoscute pe plan naţional 
şi internaţional) 

d. educaţia civică (dezvoltarea simţului responsabilităţii şi a respectului faţă de sine, faţă de 
grup şi faţă de spaţiul şi fondul CDI). 

 
Evaluarea disciplinară a elevilor participanţi a fost realizată de către profesorii de 

disciplină coordonatori. Din punct de vedere documentar, evaluarea a fost realizată de 
către responsabilii CDI (bibliotecar şi profesor documentarist) prin urmărirea 
comportamentului utilizatorilor şi a împrumuturilor. În ambele situaţii se poate vorbi despre un 
bilanţ pozitiv.  
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C U P R I N S 
 

1. De la bibliotecă la centrul de documentare şi informare 
 

1.1.Introducere în bibliologie (definiţie, obiect, ramurile bibliologiei) 

 

1.2.Tipuri de biblioteci (publice, universitare, şcolare, specializate) 

p.7-9 
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2. Centrul de documentare şi informare (CDI) 
 

2.1.Centrul de documentare şi informare: scurt istoric 

 

2.2. Organizarea şi funcţionarea unui CDI 

2.2.1.Regulamentul de organizare şi funcţionare  

 

2.2.2.Organizarea spaţiului CDI 

 

2.2.3.Fondul documentar al CDI 

 2.2.3.1. Tipuri de resurse 

2.2.3.2  Cotarea publicaţiilor 

2.2.3.3. Organizarea colecţiilor 

 

           2.2.3.Instrumente de acces la colecţiile CDI 

 

           2.2.4. Activităţi specifice unui centru de documentare şi informare 

 

 

p. 10-45 

3. Tehnici specifice de lucru cu anumite tipuri de documente 
 

3.1.Codurile unui document monografic (cartea) 

 

3.2.Codurile unui document periodic (revista) 

 

3.3. Întocmirea/decodificarea unei bibliografii 

 

p. 46-54 

 

 

 

   

4. Bibliografie selectivă 

 

p. 55-56 

5. Anexe 

 

p. 57-68 
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