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A. POST: 
 

1. Sef serviciu  (S) gr. II, poziția 27 (Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare 
proiecte); 
 
 

B. TEMATICA: 
 
 

✓ Misiunile şi funcţiile bibliotecilor publice 
✓ PR şi publicitate în biblioteca publică  
✓ Comunicare instituțională  
✓ Marketing cultural. Marketing în bibliotecă 
✓ Managementul proiectelor. Diversificarea proiectelor  oferite comunității în biblioteca publică 
✓ Managementul organizaţional 
✓ Managementul voluntarilor. 
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