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ANUNT
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Biblioteca
Judeteană ,,Marin Preda” Teleorman organizeaza EXAMEN în data de
22 și 23 februarie, ora 1000 pentru promovarea in grad profesional
,,bibliotecar SIA”. Examenul constă într-o probă scrisă. Pentru a fi
declarați admiși, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 50 de
puncte.
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TEMATICA
Sistemul naţional de biblioteci
Biblioteca judeţeană – atribuţii, competenţe şi activităţi specifice
Completarea, evidenţa si prelucrarea biblioteconomică a fondului
de documente din biblioteca publică
Relaţiile cu publicul: reglementări specifice şi operaţiuni tehnice de
înscriere, împrumut, evidenţă şi evaluare a activităţii de bibliotecă
Animaţia culturală în biblioteca publică – tipuri de manifestări şi
modalităţi de realizare: informare bibliografică, evenimente de
referinţă, personalităţi româneşti şi personalităţi teleormănene
Îndrumare metodologică – aplicarea strategiilor şi programelor de
automatizare a activităţilor şi serviciilor din bibliotecile publice din
judeţ; acţiuni de îndrumare profesională a bibliotecarilor din judeţ;
acţiuni specifice de îndrumare şi evaluare prin proiecte, programe
şi activităţi culturale
Relaţiile cu mass-media
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