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ANUNT

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV cu sediul in Galai,

Sediul instituiei,

strada Stadionului nr 5, organizeaz

examen de promovare pentru postul de bibliotecar (1

nom,

II S la treapta profesional I S.
Examenul de promovare se va organiza la sediul Liceului cu Program Sportiv Galai

nedeterminat), de la treapta profesional

la

perioad
din strada

Stadionului nr.5 _i constä in umätoarele etape
Data 24.06.2022

Anuntul privind examenul de promovare

Data desf_urrii

Data 5.07.2022 ora 9,00
Data 5.07.2022 ora 13,00

examenului

Afi_area rezultatelor examenului de promovare
Depunerea

contestaiilor

privind

rezultatele Data 6.07.2022 între orele 9,00-11,00

examenului de promovare

Afi_area rezultatului final al examenului de

promovare

Modalitatea de desfä_urare a examenului: prob

Relaii

suplimentarela sediul Liceului

cu

| Data 7.07.2022

ora

14,00

scris

Program Sportiv Galai

din str.Stadionului nr.5, tel:

0236498083,

Email:liceulsportivgl@yahoo.com
Bibliografie examen:

1.Legea Bibliotecilor, nr. 334/31.05.2002, cu modificarile i completärile ulterioare;

2. Fi_a cadru a postului pentru personalul didactic- auxiliar- bibliotecar,
3.Regulamentul de organizare _i functionare a bibliotecilor _colare _i a centrelor de documentare _i

informare OMECTS nr 5556 din 7 octombrie 2011
4.Bibliotecarul _colar- Ghid practic, Lucia Ciubäncan, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002,
5.Studii de biblioteconomie, Ex.Ponto,

Constanta, Regneal Mircea, 2000,

Tematica de examen:

1.Rolul bibliotecii _colare

-functiile bibliotecii _colare _i ale bibliotecarului _colar
2. Dezvoltarea coleciilor
mijloace de completare a coleciilor
-criterii de dezvoltare a colectilor în biblioteca _colar

3.Evidenta colectilor
proceduri de evidenta publicailor

-primirea publicaiilor i

introducerea lor în

documente de eviden

-Reguli de completare a R.M.F. _i R.I

4.Organizarea coleciilor
organizarea bibliotecii
-aranjarea crilor la raft

gestiunea bibliotecii

5 Gestiunea bibliotecilor
predarea-primirea unei biblioteci

inventarul
bibliotecilor
proceduri i acte în contabilitate privind inventarierca colectuilor b1bliotecis scolae
6. Eliminarea din gestiune a publicaiilor
casarea publicaiilor

-proceduri de casare in biblioteca _colará
7.Relatii cu utilizatorii
regulamentul interm al bibliotecii _colare
serviciul de imprumut i sala de lecturå
-marketingul de bibliotec
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