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Organizatori: 

Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Liceului Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Casa Corpului Didactic Timiş 

 

În colaborare cu: 

Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş 

 

 

Proiect cofinanţat de: 

                Primăria Oraşului Buziaş 

Consiliul Judeţean Timiş – Agenda 

culturală poz.T V. 73  / 2014 

 

 

 

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ 

“BIBLIOTECA ŞCOLARĂ - SPAŢIU IDEAL  

DE INFORMARE ŞI COMUNICARE” 

 

EDIŢIA a V-a 

Buziaş, 21-22 noiembrie 2014 

 

 

 

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de a participa între 21-22 noiembrie 2014, la cea de-a V-a ediţie a 

Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizată de Universitatea 

de Vest din Timişoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe ale 

informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic 

Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş.  

 

Tematica lucrărilor 

1. Cultura informației.  

2. Formarea competențelor de documentare științifică de la școala gimnazială la cea doctorală. 

3. Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților. 



2 

 

4. Educaţie non-formală. Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor. 

5. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituții 

info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee). 

6. Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și 

culturale.  

7. Activităţi de marketing, promovare şi animaţie culturală.  

8. Social-media în sprijinul educației și al structurilor-infodocumentare. 

9. Comunicare şi educaţie interculturală. 

 

Este încurajată abordarea interdisciplinară, a unor subiecte din domenii variate: comunicare, informare, 

biblioteconomie, pedagogie, didactică, asistenţă socială, studii culturale etc., într-o abordare interdisciplinară, în 

conexiune cu tematica propusă. 

Sunt așteptați să participe: specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice 

din mediul universitar și preuniversitar, doctoranzi, studenţi etc. 

Lucrările selectate vor fi publicate în volum tipărit, în funcție de opțiunile autorilor și de selecția comitetului 

științific, în următoarele variante: 

- ca număr special al Revistei Bibliotecii Naționale a României „Informare și documentare: activitate științifică și 

profesională”, indexat BDI: Ebsco, ProQuest; 

- volum la Editura Universității de Vest. 

Programul conferinței include și o secțiune de workshopuri, în care avem propuse: 

- dr. Iasmina PETROVICI, Universitatea de vest din Timișoara: Promovarea lecturii prin forme alternative de 

comunicare. 

- workshop pentru studenții doctoranzi: titlu rezervat. 

Așteptăm și alte propuneri de workshop pe care doriți să le susțineți și să le includem în programul 

conferinței. 

 

Date (termene limită) importante 

31.10.2014. Înscrierea participanţilor prin: trimiterea formularului de înregistrare, abstractului, biosului (scurtă 

prezentare a autorului 50-100 de cuvinte, însoţită opțional de o fotografie) și achitarea taxei de participare. 

Notificarea asupra acceptului de participare va fi primit în maximum trei zile de la înscriere, prin e-mail. 

7.11.2014. Trimiterea prezentării lucrării pentru imprimarea pe CD. 

21.11.2014. Desfăşurarea lucrărilor Conferinţei. 

22.11.2014. Program social (opțional): vizită la obiective turistice şi culturale din Buziaş şi împrejurimi. 
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5.01.2014. Trimiterea lucrărilor in-extenso pentru volumul tipărit (5-10 pagini, redactate după recomandările 

organizatorilor), achitarea taxei de publicare. 

 

Taxe  

 Taxa de participare (cu lucrare/ fără lucrare): 50 lei 

Include: mapa conferinței, CD-ul cu ISBN acordat de Editura Acces - Editura Casei Corpului Didactic Timiș 

(conținând abstractele, biosurile, prezentările lucrărilor PawerPoint sau în formatul ales de autori), pauzele de 

cafea. 

 Program social (opțional): 25 lei + 10 lei 

- Participare la excursia din 22.11.2014 (25 lei): degustare de vinuri la Cramele Recaş şi vizită la Centrul de 

echitaţie Herneacova). Excursia este facultativă. 

- Accesul participanților la conferință la piscina interioară a hotelului Parc (10 lei) 21.11.2014, după-masa 

(facultativ). 

 Taxă de publicare în volum tipărit:150 lei 

 

Taxele pot fi achitate: 

 în contul: LICEUL TEORETIC BUZIAŞ. Str. Principală nr. 19 A, Buziaş, Jud. Timiş. 

Cod fiscal 2502496. CONT: RO39TREZ6265004XXX000026 – TREZORERIA BUZIAŞ 

 taxa pentru programul social se achită pe loc. 

 

Locație: Manifestarea va avea loc la Buziaș, iar locațiile secțiunilor vor fi anunțate odată cu Programul final. 

Oportunităţi de cazare 

Clubul Copiilor Buziaş (15 ron/noapte, cameră dublă), în limita a 25 de locuri disponibile; Hotel Parc *** (124 ron, 

cameră single; 168 ron cameră dublă).  

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 

Vă rugăm să completaţi datele de mai jos şi să le trimiteţi la adresa: conferintabuzias@gmail.com.  

1. Participant  

Numele şi prenumele:  

Funcţia (titlul academic): 

Afiliere profesională, instituţia, departamentul, catedra:  

Adresa poştală de contact:  

Telefon:                                                   ; E-mail:                                           
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2. Cu lucrare __ / Fără lucrare__ 

3. Detalii asupra prezentării (pentru participanţii cu lucrare) 

Autor(i): Prenume Nume: 

Titlul lucrării:   

Abstract: 100-300 cuvinte, în română  

Cuvinte-cheie: 2-3 descriptori,în română 

4. Opțiunea pentru cazare: (perioada, locaţia):  

5. Opțiunea pentru participare la program social: excursie: da __ / nu __; piscină: da __ / nu __ 

6. Publicare în volum tipărit:  da__/ nu__ 

 

Textul lucrării finale va fi redactat după următoarele indicaţii: 

Titlu (cu majuscule, font Times New Roman, bold, 14 pt, centrat) – română și engleză 

1 rând liber  

Autori: prenume nume, (Times New Roman, bold, 12 pt, centrat)  

Afiliere: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat) – română și engleză 

Adresă e-mail: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat) 

2 rânduri libere  

Abstract:  (Times New Roman, 11pt., italic, aprox. 300 de cuvinte) – română și engleză 

Cuvinte-cheie: 2-3 descriptori – română și engleză 

1 rând liber  

Textul lucrării: (Times New Roman, 12pt, justified, primul rând din paragraf 0,5 cm, justified, single. Aldinele (= bold) 

se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi a subtitlurilor; sublinierea (= underline) nu se foloseşte deloc. Figuri, 

tabele, numerotate în interiorul textului, note de subsol.  În română sau engleză. 

Referințe bibliografice: conform STANDARD 690.  Sunt agreate notele la subsolul paginii. 

 

Contact:  

Participanţii sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să 

propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: conferintabuzias@gmail.com sau telefonic.  

Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997  

Maria MICLE, UVT, tel.0721084242 

Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0742354690 

 Vă aşteptăm cu drag! 


