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conf. dr. Antonescu  Simona simona-maria.antonescu@litere.unibuc.ro SID Domenii:
1. Sociologia lecturii
2. Psihologia lecturii
3. Animație culturală
4. Lectura copiilor și adolescenților
5. Structuri documentare pentru copii și adolescenți

lect. dr. Avram Laurenţiu laurentiu.avram@litere.unibuc.ro SID Domenii:
1. Bizantinologie
2. Studii ale icoanei
3. Farmecul manuscriselor
4. Studii ale lecturii
5. Scriere, scrisul, arhiva secolului viitor 

lect. dr. Băran Gabriela gabriela.baran@litere.unibuc.ro SID Licență SID:
1. Catalogarea documentelor (istoric, standarde naționale și internaționale folosite în descrierea bibliografică, descrierea bibliografică conform ISBD 2011 - 
ediție unificată, formate de înregistrare electronice pentru descriere bibliografică - UNIMARC, Controlul Bibliografic Universal).                                                                                                                                                                                                                                           
2. Sisteme de clasificare a documentelor (evoluție istorică, sisteme de clasificare pentru identificarea subiectelor, Clasificarea Zecimală Universală (C.Z.U.).                                                                                                                                                                                     
3. Limbaje de indexare (evoluție istorică, tipologie, vocabulare controlate și necontrolate pentru identificare subiectelor unei resurse).         
4. Teme de cercetare privind biblioteca școlară și centrul de documentare și informare (CDI).      
Disertaţie Masterat GISC:
1. Limbaje de indexare: evoluție istorică, tipologie, vocabulare controlate și necontrolate pentru identificare subiectelor unei resurse, Sisteme de clasificare a 
documentelor, Clasificarea Zecimală Universală (C.Z.U.).                                                                                                                                                                                   
2. Catalogarea documentelor.                                                                                                                                                                                                                                   
3. Teme de cercetare privind biblioteca școlară și centrul de documentare și informare (CDI).  

lect. dr. Coravu Robert robert.coravu@litere.unibuc.ro SID Licență SID: Management de proiect - aplicații în structuri infodocumentare; Programe automatizate pentru informare și documentare - abordări 
comparative; Tendințe actuale în evoluția bibliotecilor universitare și a serviciilor pe care le furnizează; Cercetarea în și despre structurile infodocumentare - 
tipuri de cercetări, elaborarea unor studii de caz
Disertaţie Masterat GISC
Regăsirea informațiilor din mediul online - surse și instrumente; Baze de date documentare - abordări comparative; Instrumente software de management al 
informațiilor, Evaluarea informațiilor din mediul online - implicații pentru biblioteci (instruirea utilizatorilor, dezvoltarea de programe de educație 
informațională și de instrumente specifice); Rolul bibliotecilor contemporane în sprijinul procesului de cercetare și diversificarea rolurilor specialiștilor din 
bibliotecile de cercetare (bibliotecarul-cercetător, bibliotecarul specializat în managementul datelor științifice etc.) 



prof. dr. Enache Ionel ionel.enache@litere.unibuc.ro SID Teme posibile:
Necesitatea managementului in structurile infodocumentare                                                                                                      
Particularități ale managementului in structurile infodocumentare
Funcțiile managementului in structurile infodocumentare (planificare, organizare, antrenare, control - evaluare) 
Forțele schimbării in planificarea serviciilor de biblioteca
Influențe strategice asupra serviciilor informaționale
Managementul strategic in structurile infodocumentare
Organizarea procesuala si structurala a bibliotecilor
Organizarea serviciilor și birourilor structurilor infodocumentare
Motivarea resursei umane din biblioteci
Controlul si evaluarea structurilor infodocumentare
Managementul schimbării
Managementul viitorului
Sistemele de management ale structurile infodocumenatre
Metode si tehnici de management folosite in structurile infodocumentare                                                                                                                                          
Analiza mix-ului de marketing in structurile infodocumentare
Marketingul 3.0- marketing cultural si social global
Marketingul 4.0
Strategii de marketing în biblioteci 
Promovarea serviciilor bibliotecilor 
Analiza paginilor web ale  bibliotecilor (cercetare de marketing)
Prețul informației în structurile infodocumentare
Marketingul de biblioteca in Europa si in lume
Fuctiile MRU in structuri infodocumentare (asigurare, dezvoltare, motivare, mentinere)
Cultura organizațională 
Manageri si  Leadership 

lect. dr. Fortin Simona simona fortin@hotmail.com SID -
lect. dr. Jurubiţă Gabriela gabriela.jurubita@litere.unibuc.ro SID Domenii:

1. Bibliometrie
2. Biblioteconomie
3. Produse și servicii moderne de bibliotecă
4. Publicații electronice
5. Evaluarea informației

conf. dr. Madge Octavia 
Luciana 

octavia.madge@litere.unibuc.ro SID Domenii:
1. Știința informării; Științele comunicării; Structurile infodocumentare contemporane 
2. Utilizatorii de informații; Comportament informațional
3. Managementul cunoașterii; Managementul și evaluarea resurselor de cercetare; Managementul calității în transferul informației
4. Comunicarea medicală; comunicarea și accesul la informație în domeniul sănătății 
5. Regăsirea informației; Servicii de informare; Cultura informației; Practici de informare

conf. dr. Popescu Cristina cristina.popescu@litere.unibuc.ro SID Licență SID: Biblioteconomie, Bibliografie, Cultura informației
Disertație Masterat GISC: Sisteme și structuri  bibliografice
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