Aprobat:
Şedinţa Consiliului Metodic
din 31.10.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI
„CEL MAI ACTIV UTILIZATOR AL BIBLIOTECII”

I. NOŢIUNI GENERALE
1.1. Prezentul Regulament stabileşte obiectivele, criteriile şi condiţiile de desfăşurare a
Concursului “Cel mai activ utilizator al anului”.
1.2. Organizatorul Concursului, consacrat Zilei Bibliotecarului, este Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
1.3.Concursul va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este
obligatoriu pentru toţi participanţii.
1.4. Concursul va fi dirijat şi organizat de Grupul de lucru, compus din 7 membri ai echipei
Bibliotecii Universitare, cu sprijinul Sindicatului Studenţesc, Senatului Studenţesc a Universităţii
Pedagogice de Stat “Ion Creangă”.
1.5. Concursul va fi organizat, în perioada 15 noiembrie 2017 - 20 aprilie 2018, în calcul se
iau preponderent activităţile din perioada desfăşurării Concursului.
1.6. Locul desfăşurării Concursului - Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de
Stat “Ion Creangă”.
1.7. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate utilizatorilor Bibliotecii, care
îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament.

II. OBIECTIVELE CONCURSULUI
2.1. Identificarea şi încurajarea celor mai activi utilizatori

ai Bibliotecii Universităţii

Pedagogice de Stat “Ion Creangă”.
2.2. Creşterea potenţialului inovativ şi creativ al participanţilor la Concurs.
2.3. Formarea competenţelor de utilizare a resurselor informaţionale de către utilizatorii
Bibliotecii.
2.4. Promovarea patrimoniului Bibliotecii şi stimularea interesului pentru publicaţiile
existente în bibliotecă şi serviciile oferite.
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2.5. Promovarea imaginii Bibliotecii Universitare.

III. MODUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura în 2 etape:
Etapa 1: Selectarea participanţilor la Concurs.
Criterii de selectare:
-

Cele mai multe vizite la bibliotecă;

-

Cele mai multe publicaţii împrumutate;

-

Participarea la activităţile, organizate de bibliotecă;

-

Desfăşurarea acţiunii de promovare a bibliotecii;

-

Respectarea regulilor de utilizare a serviciilor de bibliotecă.

Etapa 2 (practică): Utilizarea resurselor informaţionale
Criterii de determinare a câştigătorilor:
-

Cunoaşterea serviciilor şi produselor informaţionale ale bibliotecii;

-

Utilizarea catalogului partajat Primo;

-

Elaborarea referinţelor bibliografice;

-

Eseu (Eu şi Cartea, Viitorul bibliotecii, Îmi place să citesc...)
IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE
4.1. Concursul este accesibil studenţilor/cadrelor didactice de la toate facultăţile

Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, indiferent de naţionalitate, domiciliu, sex sau
religie, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi care urmează indicaţiile, prezente în
acest Regulament pentru a-şi valida participarea.
4.2. Fiecare serviciu de Împrumut la domiciliu şi Sălile de lectură desemnează 5-10
persoane şi completează formularul „Prezentarea participanţilor”. (Anexa 1)
4.3. Pentru a-şi valida participarea la Concurs fiecare participant completează formularul
de participare. (Anexa 2)
4.4. La etapa a II-a fiecare participant la Concurs se prezintă în mod individual.
V. JURIU ŞI CRITERII DE EVALUARE
5.1. Componenţa Juriului - 5 persoane;
5.2. Membrii juriului vor evalua rezultatele etapei a I-a (finala Concursului), în care vor fi
identificaţi câştigătorii
5.3. Decizia Juriului este adoptată prin vot deschis
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VI. PREMIEREA
6.1. Pentru acordarea premiilor se va organiza o festivitate, anunţată în prealabil,
consacrată Zilei Bibliotecarului.
6.2. Decernarea premiilor va decurge în felul următor:
-

Cel mai activ utilizator (cât mai multe vizite la bibliotecă în perioada concursului);

-

Cel mai avansat utilizator (cele mai bune cunoştinţe în utilizarea resurselor
informaţionale);

-

Cel mai devotat utilizator (participarea la activităţile, organizate şi desfăşurate de
bibliotecă în perioada concursului);

-

Cel mai promiţător utilizator (utilizatorul plin de

speranţe şi cu cele mai mari

perspective în viitor);
-

Marele Premiu.
6.3. Premianţilor Concursului li se vor acorda diplome şi premii.
6.4. Participanţii Concursului vor fi menţionaţi cu certificate de participare.
6.5. Premianţilor vor fi oferite următoarele avantaje:

-

Acces liber la colecţia bibliotecii;

-

Împrumutul la domiciliu a publicaţiilor din Sălile de Lectură în zile de odihnă;

-

Împrumutul celor mai recente publicaţii la domiciliu;

-

Expedierea mesajelor de mulţumire Liceelor absolvite şi părinţilor premianţilor.
VII. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Informaţii suplimentare şi Regulamentul Concursului sunt disponibile pe site-ul

Bibliotecii universitare la adresa: www.lib.upsc.md.
7.2. Prin participarea la acest Concurs participanţii sunt de acord să se conformeze
prezentului Regulament.
7.3. Orice modificări a prezentului Regulament vor fi comunicate prin e-mail fiecărui
participant.
7.4. Rezultatele concursului vor fi rezumate, iar câştigătorii vor fi premiaţi pe 24 aprilie
2018.
7.5. Rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul Bibliotecii universitare
www.lib.upsc.md.
Regulamentul elaborat: Scherlet E., Cârmu M., Ţurcan A., Zaharcenco N., Calancea G., Adam
A., Cermenina E.
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Anexa 1
Prezentarea participantului la concurs
„CEL MAI ACTIV UTILIZATOR AL BIBLIOTECII”

Numele, prenumele participantului ______________________________________________
Anul de înregistrare la bibliotecă ________________________________________________
Numărul de vizite ____________________________________________________________
Numărul de publicaţii împrumutate ______________________________________________
Participarea la activităţi, desfăşurate în cadrul Bibliotecii (denumirea)__________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Altele _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Recomandat pentru participare de:
Numele, prenumele bibliotecarului ________________________________________________
Subdiviziunea Bibliotecii_________________________________________________________
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Anexa 2

Formular de participare la concurs (student)
„CEL MAI ACTIV UTILIZATOR AL BIBLIOTECII”

Stimaţi participanţi! Vă rugăm să completaţi formularul de participare la concurs.

Nume, prenume____________________________________________________________
Facultatea_________________________________________________________________
Specialitatea_______________________________________________________________
Anul de studii______________________________________________________________
Liceul absolvit_____________________________________________________________
Adresa de la domiciliu_______________________________________________________
Adresa e-mail ______________________________________________________________
Telefon____________________________________________________________________
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Anexa 3

Formular de participare la concurs (cadru didactic)
„CEL MAI ACTIV UTILIZATOR AL BIBLIOTECII”
Stimaţi participanţi! Vă rugăm să completaţi cererea de participare:

Nume, prenume______________________________________________________
Vechimea___________________________________________________________
Facultatea, Catedra____________________________________________________
Specialitatea_________________________________________________________
Adresa e-mail ________________________________________________________
Telefon______________________________________________________________
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