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 Scopul studiului este de a reflecta valoarea 
expozițiilor ca și instrumente veritabile 
pentru a promova colecțiile Bibliotecii 
Științifice Medicale. 

 



Obiectivul general al acestui studiu este de a 
identifica activitățile și practicile expoziționale 

implementate de Bibliotecă. 



• Obiectivele specifice:  
 1.De a analiza noțiunea de expoziție. 
2. De a determina rolul expozițiilor în promovarea 
colecțiilor de bibliotecă. 
3.De a prezenta tipurile de expoziții. 
4.De a identifica metodele și formele de expunere a 
colecțiilor BȘM. 
5.De a reflecta algoritmul și cerințele de organizare a 
unei expoziții. 
 

 
 



                       Conceptul de expoziţie 
 
 Toate expozițiile tratează aceleași elemente: informații, oameni, obiecte 
și spațiu (Velarde). 
- metodă de promovare a colecțiilor și de creștere a conștientizării 
existenței lor;  
- pune în valoare o colecție care ar putea fi relativ necunoscută; 
- strategii adoptate de biblioteci pentru a-și promova colecțiile speciale; 
- metode populare pentru prezentarea colecțiilor și evidențierea 
comorilor deținute de bibliotecă (Byrd, 2001);  
- facilitează accesul la colecții pentru un public mai larg (Warnaby și 
Finney, 2005).  



1.R. Khaifullina propune un algoritm de proiectare a expoziției format din 15 
pași: 
1. Identificarea subiectului și publicului țintă; 
2.  Studierea preliminară a subiectului; 
3.  Identificarea recomandărilor metodologice, a indicilor bibliografici la 
tema expoziției; 
4.  Studierea recomandărilor metodice, indicilor bibliografici; 
5.  Identificarea surselor; 
6.   Selectarea literaturii identificate în colecțiile bibliotecii; 
7.  Analiza publicațiilor; 
8.  Selecția publicațiilor; 
9. Identificarea unui titlu pentru expoziție, selecția citatelor, ilustrațiilor etc; 
10. Proiectarea structurii expoziției; 
11. Gruparea publicațiilor; 
12. Organizarea expoziției; 
13. Promovarea expoziției; 
14. Finalizarea expoziției; 
15. Studierea impactului activității expoziționale. 
 



Un algoritm modern  prevede: 
 
1.  Formarea conceptului; 
2.  Elaborarea unui plan de implementare; 
3.  Selectarea exponatelor, verificarea siguranței, 
măsuri de restaurare; 
4.  Aranjarea exponatelor; 
5. Promovarea expoziției 
6.  Comunicat de presă 
 



Expozițiile din bibliotecă se încadrează în două tipuri majore: 
 fizice și online. 
      
 Expozițiile virtuale permit formarea și menținerea imaginii bibliotecii, 
dezvăluirea conținutului fondului său, dezvoltarea și îmbunătățirea 
serviciului bibliotecii. 
     Scopul expoziției virtuale este transmiterea publică pe internet a 
diferitelor tipuri de documente. O astfel de expoziție este mobilă, 
compactă, semnificativă și relevantă. 
         
 

Tipuri de expoziții 



Expoziții virtuale 





       Expoziția de carte este o formă tradițională de lucru 
a bibliotecii, cea mai populară și mai relevantă, axată 
pe: 
- informarea utilizatorilor despre conținutul colecțiilor 
de bibliotecă; 
- informarea utilizatorilor despre noii sosiri; 
- promovarea documentelor, divulgarea conținutului 
acestora. 
 



      Scopul principal al organizării expozițiilor în  bibliotecă  este 
promovarea fondului. 
      
       Expozițiile de bibliotecă pot fi clasificate în funcție de mai multe 
criterii, și anume: 
- statutul - expozițiile sunt independente sau însoțesc un eveniment 
de masă. Aceasta înseamnă că expozițiile pot fi utilizate 
independent (de exemplu, expoziții de achiziții noi), 
- scopul – poate fi ca element de promovare al activităților 
profesionale, educaționale și culturale.  
- genul publicației – monografii, articole, cărți, alte tipuri de 
publicații (reviste sau ziare etc.) etc.,  
- design - vitrină, intra-rafturi, "camber" pe mese, mobil, "inel" etc .; 
- inițiativa - biblioteca, cititorul de bibliotecă, instituția și altele. 

 



  

Cerinţele de bază în organizarea unei expoziţii: 
 
Confort– crearea unor condiţii comfortabile de accesare a informaţiei; 
 
Accesibilitate – posibilitatea de a examina conținutul documentelor, de 
a-l răsfoi; 
 
Operativitate – prezentarea operativă a informaţiei despre intrări noi. 
 



Cerinţele faţă de stabilirea titlului şi aranjarea textului expoziţiei: 
Titlul trebuie să reflecte conținutul; 
Este bine să folosim citate și maxime; 
Titlul trebuie să fie original; 
 Tipuri de expoziţii: 
După perioada expunerii: 
Permanente; 
Temporare; 
 Itinerante (care se deplasează pentru a îndeplini o anumită activitate, 
misiune). 
După conţinut: 
Universală 
tematice; 
aniversare; 
unei singure cărţi – cea mai citită, cu cea mai multe exemplare, cea mai 
preţioasă, cea mai mare după format, cea mai mică după format, cu cele mai 
multe ediţii (istoria apariţiei, ecranizarea, teatralizarea, ilustrată de mai 
mulţi pictori, critica literară deosebită); 

 



Expoziții de intrări noi: 
 



Expoziții itinerante 



Expoziții tematice 



Expoziții aniversare 



Expoziție personală 



Concluzii: 
1. Activitatea expozițională constituie o direcție importantă în 
activitatea bibliotecilor. 
  
2. Fiecare bibliotecă trebuie să-și construiască propriul model de 
activitate expozițională. 
 
3. Expoziția constituie un  instrument important de informare a 
beneficiarilor și de promovare a colecțiilor.  
 
4. Pentru a susține această direcție de activitate, Biblioteca trebuie să 
dispună de un personal calificat, cu competențe și abilități speciale.  
 
5. Un rol esențial în condițiile impuse de pandemia Covid-19 le revine 
expozițiilor virtuale. 

 


