MINUTA
ȋntâlnirii grupului de lucru pentru structurarea site-ului CNB
din data de 5 ianuarie 2022
-

Platforma Zoom –

Grupul de lucru constituit din 4 membri CNB : Preşedinte CNB – prof.univ.dr. Agnes ERICH,
Dr.Adriana SZEKELY – Preşedinte ABR, Drd.Dragoş NEAGU- Preşedinte ANBPR şi Robert BODNAR –
reprezentant ABMR, au discutat despre opţiunile pe care le deţine comisia, ȋn vederea asigurării
vizibilităţii activităţii sale, ȋn spaţiul online:
Variante dezbătute:
1. Comunicarea Calendarului ȋntâlnirilor CNB, a PV-urilor de sedinţă şi a Rezoluţiilor adoptate
către site-ul Ministerului Culturii şi ulterior pe site-ul MEN.
2. Achiziţionarea unui domeniu propriu sau recuperarea celui vechi : cnb.org.ro
3. Recuperarea templet-ului site-ului vechi şi actualizarea/restructurarea acestuia.

1. Se poate apela la formula folosită de celelate Comisii din subordinea Ministerului Culturii, de
a posta aceste informatii on-site despre CNB (ex. Comisia Muzeelor şi Colecţiilor)
2. Dl.Dragoş Neagu va discuta cu reprezentantul ROTLD despre recuperarea vechiului domeniu
sau se va achizitiona pentru următorii 2 ani un domeniu dedicate CNB
3. A fost recuperat vechiul site si s-a discutat partea de design şi conţinut a acestuia. Hostingul
va fi asigurat de către Biblioteca Judeţeană Brăila pentru următorii ani.
Dl.Dragoş NEAGU a prezentat structura site-ului vechi, au fost analizate toate rubricile care
necesitau actualizare si s-au facut următoarele propuneri:
Rubrica Despre CNB
Sub-rubrici
-

Infiintare – postarea ORDINULUI COMUN+Anexa
Legislaţie
o Legea bibliotecilor
o Legea Educaţiei Naţionale
o Regulamentul-cadru pentru bibliotecile publice
o Regulamentul-cadru pentru bibliotecile şcolare
o Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNB
Rubrica Subcomisii CNB
- Notă: vor fi menţionate subcomisiile din Regulamentul de funcţionare al CNB
- După stabilirea componenţei acestora se vor posta şi CV-urile+pozele membrilor sau cel puţin a
coordonatorilor de subcomisie, precum şi mailurile acestora.

Rubrica Activităţi
-

Strategia – Plan de acţiune 2021-2023 (revizuirea şi corectarea strategiei actuale)
Raportul privind starea bibliotecilor ȋntre 2018-2019
Raportul de cercetare privind nivelul informatizării bibliotecilor şcolare
Procese verbale ale ȋntâlnirilor CNB. Ordinea de zi.Rezoluţii/Documente adoptate.

Caruselul va include imagini ale unor biblioteci din România
Vor fi eliminate rubricile: Evenimente şi Galerie
Rubrica CONTACT
-

Vor fi menţionate adresele de mail:
comisiabibliotecilor@gmail.com
Va fi creată o adresă secretariat@cnb.org.ro

Până la ȋntâlnirea din 21 ianuarie 2022, orele 11 – vor fi transmise membrilor CNB documentele de
dezbătut prin Ordinea de zi, va fi achiziţionat domeniul CNB şi vor fi ȋncărcate materialele deţinute
pentru rubricile menţionate.
Următoarele informaţii vor fi ȋncărcate pe site şi transmise MC/MEN de către Robert Bodnar şi
Secretarul CNB, dna Mireille Rădoi.

6 ianuarie 2022

Ȋntocmit,
Adriana Szekely
Verificat,
Agnes Erich
Dragoş Neagu
Robert Bodnar

