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OFERTĂ CURSURI 2017
Curs autorizat ANC .

Calificare/perfecționare bibliotecar studii medii/superioare
Tematica: dezvoltarea, prelucrarea, evidența, gestionarea, organizarea, comunicarea și conservarea
colecțiilor; comunicarea cu beneficiarii, programe și servicii de bibliotecă etc.

Convocarea I
Biblioteca Județeană
Maramureș

6 – 17 iunie

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

CPPI Bușteni

19 – 30 iunie
17 – 28 iulie

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Convocarea a II - a
CPPI Bușteni

3 – 14 iulie
31 iulie – 11 august

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi - opțional

Biblioteca Județeană Cluj

4 -15 septembrie

Taxă curs 850 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

Curs autorizat ANC .

Marketingul serviciilor de bibliotecă - BiblioMarket
Tematica: ce este marketingul de bibliotecă; psihologia vârstelor; comunitatea; viziune, misiune,
obiective; instrumente de promovare; mass media; blogul; ambientul bibliotecii; cum să avem succes
garantat; planul de marketing.
Taxă curs 600 lei/participant
19 – 23 iunie
CPPI Bușteni
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
26 – 30 iulie
Masa 90 lei/zi – opțional
Biblioteca Județeană Cluj

4 – 8 septembrie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

Curs autorizat ANC .

Manager de proiect
Tematica: principii și noțiuni generale în managementul proiectelor - design-ul; planificarea,
implementarea, controlul și evaluarea; coordonarea elementelor componente ale unui proiect; ordinea
abordării elementelor; gestionarea resurselor etc.
CPPI Bușteni

19 – 23 iunie

Taxă curs 600 lei/participant
Cazare în cameră dublă, cu mic dejun și
cina 120 lei/zi – opțional

Dezvoltarea Serviciilor de Bibliotecă
Tematica: cultura informaţiei, managementul serviciilor, servicii moderne, servicii de referinţe,
organizarea de manifestări, servicii suport pentru comunicarea online, tipologia reţelelor sociale,
identificarea şi atragerea utilizatorilor, crearea reţelelor locale specializate.
Taxă curs 600 lei/participant
19 – 23 iunie
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
CPPI Bușteni
26 – 30 iulie
Masa 90 lei/zi - opțional

Prelucrarea informațiilor în format Unimarc
Tematica: înţelegerea şi folosirea corectă a terminologiei specifice, selectarea corectă a informaţiilor de
pe resursă, completarea corectă a câmpurilor UNIMARC. Programul se adresează bibliotecarilor
implicaţi în prelucrare, indiferent de programul de bibliotecă (sistemul integrat) folosit.
Taxă curs 600 lei/participant
CPPI Bușteni
26 – 30 iunie
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Tehnici de cunoaștere și comunicare cu segmentele de public
Tematica: introducere în procesul comunicării, stilurile de personalitate, identificarea propriului stil de
personalitate şi comportament, modalităţi de identificare a stilului de personalitate al interlocutorului,
adaptarea comportamentului la personalitatea interlocutorului, comunicarea în 3 paşi etc.
Taxă curs 600 lei/participant
CPPI Bușteni
03 – 07 iulie
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Organizarea eficientă a resurselor umane,
evaluarea și motivarea resurselor umane
Tematica: introducere în managementul resurselor umane, strategii şi politici în domeniu, planificarea
strategică a resurselor umane, analiza şi descrierea posturilor, recrutarea și integrarea profesională a
personalului, motivaţia pentru muncă, recompensarea personalului etc.
Taxă curs 600 lei/participant
CPPI Bușteni
31 iulie - 4 august
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Statistică și evaluare a activității de bibliotecă
Tematica: standarde privind activitatea de bibliotecă, înţelegere şi aplicare; gândirea analitică, metode de
dezvoltare; tipizate destinate statisticii de bibliotecă, utilizare corectă; raportare, noţiuni și procedură etc.
Taxă curs 600 lei/participant
CPPI Bușteni
14 - 18 august
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Povestiri digitale - metodologia digitales - atelier
Tematica: noțiuni introductive despre scenariu, film; tehnicile narative prin povestiri digitale; utilizarea TIC
și a competențelor digitale de lucru cu imagini, sunete, clipuri video și animații; construirea poveștii etc.
CPPI Bușteni

07 – 09 august

Taxă atelier 550 lei/participant
Cazare 60 lei / zi / camera dublă,
Masa 90 lei/zi – opțional

Cursurile autorizate se finalizează cu Certificate recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul
Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Programele de specializare se finalizează cu Certificate de participare emise sub antetul Asociației Naționale a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România – Furnizor autorizat de programe de formare.
Cursurile se pot organiza şi local, cu condiţia să existe minimum 11 persoane înscrise/curs. Bibliotecii organizatoare
i se acordă un discount egal cu contravaloarea taxei de curs aferente celui de-al 11-lea participant înscris.
Înscrierile se fac pe adresele de e-mail anbpr_ro@yahoo.com sau formare.bibliotecari@gmail.com.

