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TEMATICA PENTRU CONCURS 
 
 
 

A. POST 

1. Referent de specialitate (S) gr. I, poziția 28 (Compartiment Comunicare) 

 

B. TEMATICĂ 

1. Misiunile şi funcţiile bibliotecilor publice 

2. PR şi publicitate în biblioteca publică  

3. Comunicare şi organizaţie 

4. Marketing cultural. Marketing în bibliotecă 

5. Managementul proiectelor 

6. Managementul voluntarilor 

 
 

C. BIBLIOGRAFIE  

1. BUTUC, Liviu. Compendiu de biblioteconomie. Buzău: Aldin, 2011 

2. CABIN, Philippe; DORTIER, Jean-François (coord.). Comunicarea: perspective actuale, Partea a treia: 

Comunicarea în cadrul grupurilor: Comunicare şi organizaţie. Iaşi: Polirom, 2010 

3. COMAN, Cristina. Comunicarea de criză: tehnici şi strategii, Capitolul 4.2.: Tehnicile de comunicare cu presa 

în situaţii de criză. Iaşi: Polirom, 2019 

4. ENACHE, Ionel. Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 

2004  

5. JOANNES, Alain. Comunicarea prin imagini: cum să-ţi pui în valoare comunicarea prin intermediul dimensiunii 

vizuale, Capitolul 8: Ce se poate spune în fotografie şi Capitolul 15: Newslettere, reviste, dosare de presă. 

Iaşi: Polirom, 2009 

6. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. Iaşi: PIM, 2009 

7. Ghid de bune practici în management de proiect, disponibil la:  

https://www.mlpda.ro/userfiles/ghid_MP.pdf 

8. Ghidul celor mai bune servicii și programe dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 0-14 ani, disponibil la: 

https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/ghid_copii__brasov_final.pdf 

9. Servicii și programe pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani: studiu, disponibil la: 

https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/studiubrasov1.pdf 

10. Ghid de bune practici pentru servicii și programe dedicate adolescenților și tinerilor adulți cu vârsta cuprinsă 

între 14 și 25 ani, disponibil la:  

https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/Ghid%20adolescenti%20.pdf 

11. Servicii și programe oferite adolescenților și tinerilor adulți cu vârsta între 14 si 25 de ani: studiu, disponibil la:  

https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/studiu_Cluj.pdf 

https://www.mlpda.ro/userfiles/ghid_MP.pdf
https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/ghid_copii__brasov_final.pdf
https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/studiubrasov1.pdf
https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/Ghid%20adolescenti%20.pdf
https://www.bjc.ro/new/files/biblioteca-de-specialitate/studiu_Cluj.pdf


2 
 

12. Ghidul „Cum se face” al celor mai bune practici pentru servicii și programe dedicate adulților  cu vârsta cuprinsă 

între 41 și 60 ani, disponibil la:  

https://www.bvau.ro/docs/pdf/GL_Ghid_bune_practici.pdf 

13. Servicii și programe pentru adulți cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 ani: studiu, disponibil la: 

https://www.bvau.ro/docs/e-books/2013/Studiu_servicii_adulti.pdf 

14. IFLA/UNESCO Manifestul bibliotecii publice 1994, disponibil la:  

http://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-ro.pdf 

15. IFLA Ghidul serviciilor de bibliotecă destinate copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, disponibil la:  

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-ro.pdf 

16. IFLA Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate  tinerilor, disponibil la:  

http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-ro.pdf 

17. IFLA Manifestul Bibliotecilor Multiculturale: Biblioteca multiculturală - O poartă spre o societate culturală 

diversificată în dialog, disponibil la: https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-

populations/publications/multicultural_library_manifesto-ro.pdf 

18. Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, disponibilă la:  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36728  

19. Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat in Romania, disponibilă la: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159292 

20. Legea nr. 175/2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România, disponibilă la:  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182610  

21. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, disponibilă la: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 

22. Regulament de organizare și funcționare al Bibliotecii Metropolitane București, aprobat prin HCGMB  

nr. 385/2019, disponibil la:   

https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROF-BMB_aprobat-2019.pdf 
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