Școala de Vară pentru Tinerii Bibliotecari, ediţia 2011

ANBPR împreună cu IREX anunţă organizarea celei de-a doua ediţii a Şcolii de Vară
pentru profesionişti din bibliotecile publice. Această iniţiativă dedicată tinerilor bibliotecari este
parte integrantă din strategia asociaţiei dezvoltare profesională prin implicarea membrilor în
procesul de decizie şi în programe de formare profesională.
În acest an şcoala de varǎ se va desfăşura în perioada 5 – 10 septembrie 2011 şi va fi
organizată ca un spaţiu informal, dedicat învăţării aplicate şi schimbului de experienţe, de idei şi
informaţii. În cadrul celor şase zile de curs, vor fi discutate diverse probleme profesionale, vor
avea loc ateliere de lucru mediate şi coordonate de profesionişti din biblioteci şi din organizaţii de
dezvoltare comunitară. La cursurile şcolii de varǎ vor participa 15 tineri bibliotecari (cu vârsta
maximă 35 de ani), care sunt angajaţi în prezent în biblioteci publice din România şi care nu
depăşesc 10 ani de experienţǎ profesionalǎ în biblioteci. Participanții la şcoala de varǎ vor fi
selectaţi pe baza aplicaţiilor depuse în perioada 15 iunie - 31 iulie 2011.
Pentru ca participarea la Școala de Vară să nu fie doar o experiență punctuală, fără un
impact măsurabil pe termen mediu și lung, candidații trebuie să conceapă un proiect cu durata de
maximum 6 luni, pe care îl vor implementa în comunitățile pe care le servesc sau în cadrul
asociației profesionale ai cărei membri sunt, folosind resurse existente în biblioteca, comunitatea
sau asociația lor și/sau parteneriate active și voluntari.
Scopul Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari:
Scopul Școlii de Vară este să îi identifice pe acei tineri bibliotecari care au capacitate şi
care sunt devotaţi profesiunii lor şi sǎ îi încurajeze sǎ se implice activ în dezvoltarea unui sistem
modern de biblioteci publice în România.
Obiectivele Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari:
-

Sǎ încurajeze iniţiativele pro-active şi inovative ale tinerilor profesionişti din bibliotecile
publice;

-

Sǎ încurajeze tinerii bibliotecari sǎ fie activi în ANBPR şi în alte organizaţii profesionale;

-

Sǎ creeze un cadru propriu de interrelaţionare şi schimb de idei și experiențe, inovaţie, şi
colaborare între tinerii bibliotecari din bibliotecile publice.

Descrierea Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari:
Participarea la Școala de Vară pentru Tinerii Bibliotecari le va permite acestora să
dezvolte abilităţi şi sǎ acumuleze noi cunoştinţe cu valoare adăugată, cum ar fi: abilităţi de
leadership, abilităţi elementare de management de proiect, advocacy şi comunicare, precum şi să
se implice activ în proiectele asociaţiilor profesionale. Tinerii profesionişti din bibliotecile
publice vor putea să-şi extindă aptitudinile astfel încât să creeze, să promoveze şi să susţină
parteneriate active care să contribuie la dezvoltarea carierei lor, precum şi la dezvoltarea
sistemului bibliotecilor publice în general.
Bibliotecarii selectaţi vor fi expuşi unui mediu creativ şi plăcut, în care vor învăţa în mod
interactiv şi vor face schimb de experienţe, idei şi informaţii, vor fi încurajaţi să identifice
problemele şi oportunităţile legate de profesia lor, şi vor pune bazele unui cadru adecvat pentru
elaborarea și implementarea unor proiecte și planuri de acţiune comune.
Teme abordate în cadrul Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari


Comunicare, relaţionare, advocacy şi mobilizarea comunității;



Noţiuni elementare de management de proiect. Scrierea de propuneri de finanțare.
Strângerea de fonduri şi oportunităţile de finanţare;



Grupuri profesionale. Asociaţii profesionale;



Inovaţie şi creativitate în biblioteci;



Utilizarea instrumentelor online pentru comunicare şi marketing;



Formarea şi consolidarea echipelor;



Planificare. Planuri de acţiune. Activitate în echipă.

Rezultate estimate
IREX estimează că în urma participării la Școala de Vară, bibliotecarii participanți vor pune
în aplicare proiecte/planuri de acţiune atunci când se vor întoarce în bibliotecile lor, valorificând
ceea ce au învăţat în timpul Școlii de Vară, precum şi procesele convenite necesare pentru
urmărirea progreselor acestor proiecte. Participanții vor conștientiza importanţa implicării active

în viața asociațiilor profesionale şi soluţionarea unor probleme/fructificarea unor oportunităţi
identificate în cadrul asociaţiei profesionale și vor forma o adevărată reţea profesională.
Calendarul Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari
Înregistrarea aplicaţiilor

15 iunie (orele 00:01) - 31 iulie (orele 24:00)

Selecţia participanţilor

1 - 10 august

Preselecţia - evaluarea aplicaţiilor

1 - 5 august

Interviuri cu candidaţii pre-selectaţi;

6 - 9 august

Evaluarea aplicaţiilor finaliste
Anunţarea participanţilor
Desfǎşurarea cursurilor Şcolii de varǎ

10 august
5 – 10 septembrie

Înregistrarea aplicaţiilor şi selecţia participanţilor
Cum se depun aplicaţiile?
Candidaţii îşi vor trimite aplicaţiile prin email la adresa anbpr_ro@yahoo.com (Subiect:
Scoala de vara). Candidaturile trebuie trimise începând cu data de 20 iulie, până pe 31 iulie
2011 cel târziu. Corectitudinea şi eligibilitatea candidaturilor vor fi verificate şi confirmate prin
email, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primire. Formularele incomplete nu vor fi
luate în considerare.
Cum se face selecţia participanţilor?
Criterii de eligibilitate:


Pentru candidaţi:
o Tineri cu vârsta sub 35 ani, angajaţi cu normă întreagă într-o bibliotecă publică, cu
cel mult 10 ani de experienţă în profesia de bibliotecar (studiile de
biblioteconomie sau alte domenii nu sunt considerate „experienţă” în acest caz);



Pentru aplicaţii:
o Aplicaţiile trebuie să fie complete. Informaţiile trebuie prezentate într-un mod
clar, concis şi exact.

Pachetul aferent aplicaţiei:


CV (formular disponibil pe website-ul şi forumul biblionet.ro):
o Va conţine: date de identificare și contact, studii efectuate, abilități și competențe
cheie,

experiență

profesională,

apartenența

la

asociații

profesionale

și

recomandări.


Scrisoare de intenţie (formular disponibil pe website-ul şi forumul biblionet.ro):
o Va conţine descrierea motivului înscrierii la Școala de Vară și va răspunde la
întrebările detaliate în formular, dar nu se va limita la acestea.



Propunere de proiect (formular disponibil pe website-ul http://www.anbpr.org.ro/):
o Va conţine descrierea proiectului propus: denumirea proiectului, comunitatea sau
asociația profesională vizată, scopul și obiectivele proiectului, precum și
activitățile aferente atingerii fiecărui obiectiv, grupurile țintă, buget și resurse, cum
se realizează monitorizarea și evaluarea și informații despre durabilitatea
proiectului.

Selecţia participanţilor
Selectarea participanţilor va fi organizatǎ în douǎ etape:


Preselecţie:
În prima fazǎ, aplicaţiile candidaţilor eligibili vor fi analizate şi punctate de către o
comisie mixtă formată din membri ANBPR, absolvenţi ai şcolii de vară, ediţia 2010 şi
reprezentanţi IREX. Punctajul se va acorda pe baza următoarelor criterii de evaluare:
1.

Demonstrarea abilităților de leader;

2.

Dorinţă şi capacitate demonstrată de împărtășire a cunoștințelor și

informațiilor profesionale;
3.

Abilităţi de comunicare;

4.

Dorinţă şi capacitate demonstrată de a lucra în echipă;

5.

Interes demonstrat în problemele specifice bibliotecilor;

6.

Angajament de participare la program şi la activităţile aferente;

7.

Aptitudini elementare de management de proiect;

8.

Coerenţa și claritatea propunerii de proiect și a planificării activităților;

9.

Inovaţie şi creativitate demonstrate prin propunerea de proiect;

10.

Orientare cǎtre găsirea de soluţii.

Pentru fiecare aplicaţie eligibilǎ se va acorda un punctaj cuprins între 0 şi 10 puncte per
criteriu, punctajul maxim pentru o aplicaţie fiind de 100 de puncte.


Selecţie:
Candidaţii clasaţi între primii 30 dupǎ etapa de preselecţie vor fi anunţaţi şi se vor
verifica recomandările prezentate de aceştia, apoi vor fi invitaţi la un interviu. În urma
interviurilor, comisia de selecţie formatǎ din formată din membri ANBPR, absolvenţi
ai şcolii de vară, ediţia 2010 şi reprezentanţi IREX, va selecta 15 participanţi pentru
cursurile Şcolii de Varǎ pentru Tinerii Bibliotecari.

Ce se întâmplă după Școala de Vară?
După finalizarea Școlii de Vară participanții trebuie să pună în practică proiectele/planurile
de acțiune pe baza cărora au fost selectați și/sau pentru planificarea cărora au lucrat în timpul
Școlii de Vară. Perioada maximă de derulare a proiectelor este de 6 luni.
La sfârșitul perioadei de implementare, Comitetul de Selecție va alege cele mai bune 5
proiecte desfășurate, care vor fi prezentate la una dintre conferințele naţionale ale ANBPR din
anul 2012 de către coordonatorii lor, iar proiectul cel mai bun va fi premiat.

