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Strategia elaborată de CNB a avut la bază documentele naționale și
internaționale existente în domeniu, situația reală a activității de bibliotecă
în ansamblul său, indiferent de tipul de bibliotecă și subordonare, precum și
nevoile concrete ale bibliotecilor pentru a susține rolul lor în societatea
informațională și a răspunde cerințelor utilizatorilor. Aceasta se dorește a fi
o continuare a planului strategic stabilit în mandatul anterior al Comisiei.
În urma analizelor efectuate au fost definite următoarele direcții strategice:
A. Dezvoltarea și consolidarea profesiei de specialist în științele
comunicării și informării
A1. Analizarea și identificarea normelor de instruire a personalului din
bibliotecile din România în acord cu tendințele internaționale în domeniu.
A2. Analizarea oportunităților și nevoilor de formare continuă cât și de
formare inițială.
A3. Stabilirea unor metode și proceduri concrete de cooperare între
diversele rețele de biblioteci în scopul creării unui sistem unitar de formare a
specialiștilor în științele informării și comunicării.
A4. Actualizarea standardelor profesionale în domeniul științelor
comunicării și informării și compatibilizarea acestora cu sisteme similare
existente pe plan mondial.

A5. Armonizarea structurilor de învățământ în scopul identificării unei
curriculae minimale pentru asigurarea competențelor necesare profesiei și,
implicit, definirea ocupațiilor asociate.
A6. Introducerea în nomenclatorul ocupațiilor din România a unor profesii
noi apărute în activitatea de bibliotecă.
B. Consilierea factorilor de decizie care au în sarcină coordonarea
activității de biblioteca
B1. Furnizarea de date corecte către factorii de decizie pe diverse paliere
din Administrația Publică Locală și Centrală care au ca sarcină coordonarea și
monitorizarea activităților de bibliotecă.
B2. Elaborarea de instrumente legale și monitorizarea activităților specifice
la nivel național, precum și înaintarea lor către factorii de decizie administrativă
și legislativă.
B3. Urmărirea procesului legislativ care privește activitatea de bibliotecă și
elaborarea de propuneri pentru decidenți cu responsabilități în inițierea și
promovarea actele normative și legislative.
C. Propuneri de dezvoltare și programe de proiecte naționale în
parteneriat
C1. Definirea principiilor pentru implementarea conceptului de Bibliotecă
Digitală Unitară.
C2. Crearea unei platforme online pentru studierea, diseminarea și
culegerea de date prin formulare în scopul fundamentării deciziilor la nivelul CNB
și a altor utilizatori interesați (platforma poate fi creată atât prin forțe proprii sau
prin cooperare cu alte instituții).

C3. Identificarea tipurilor de norme și standarde care trebuie elaborate în
domeniul bibliotecilor în acord cu legislația din România, directive europene și
tendințele internaționale în domeniu.
C4. Elaborarea de proceduri directe în scopul cooperării instituționale și
profesionale pentru elaborarea de norme și standarde unitare în activitatea de
bibliotecă și pentru profesiile asociate.
C5. Definirea unor proceduri de cooperare cu alte entități care colaborează
la dezvoltarea colecțiilor bibliotecilor (asociații de editori, deținători de baze de
date).
C6. Elaborarea de propuneri pentru stimularea interesului pentru lectură în
rândul tinerilor și sprijinirea bibliotecilor în organizarea de acțiuni dedicate
promovării cărții și lecturii.
C7. Realizarea unei strategii naționale privind promovarea culturii scrise.

