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Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”

Ludoteca din grădină
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Ludoteca din grădină este un serviciu temporar pe care Biblioteca V. Voiculescu Buzău il
dezvolta periodic, in lunile iulie si august, din anul 2011 si care se desfasoara in gradina din
vecinatatea bibliotecii. Dupa cum ne spunea o mamica ”ludoteca este vacanta fiului meu” si este
de fapt, locul in care aproape 3000 de copii isi petrec vacanta de vara din 2011 si pana in prezent.
Ludoteca este in al treilea an de functionare si a atras la biblioteca inca din primul an 363 de noi
copii inscrisi iar multi dintre acestia au continuat sa utilizeze si celelalte servicii ale bibliotecii si
dupa inchiderea ludotecii. In 2012 pentru ludoteca s-au inscris alti 437 de copii si majoritatea
celor inscrisi in anul precedent si-au vizat permisele. In acest an, ludoteca s-a deschis pe 5 iulie si,
in cele 7 zile de functionare s-au inscris deja 146 de copii special pentru acest serviciu. Pe de alta
parte, 3 dintre participantii din anii trecuti au devenit voluntari ai bibliotecii si in prezent ajuta la
buna desfasurare a activitatilor.
Acest serviciu a aparut ca o necesitate pentru comunitatea buzoiana in conditiile in care pe
timpul vacantei de vara nu exista alte oportunitati gratuite, pentru copii, de petrecere a timpului
liber. Statistica a aratat ca vizibilitatea bibliotecii in comunitate a crescut cu aproximativ 35% fata
de anii anteriori deschiderii ludotecii, fapt relevat atat numarul utilizatorilor inscrisi copii dar si
adulti insotitori cat si de reflectarea in mass media a acestui serviciu sau de sponsorizarile atrase
in valoare de aproximativ 12000 lei (special pentru ludoteca). In fiecare an cerem parerea
participantilor cu privire la calitatea serviciului oferit de biblioteca si in proportie de 98%
raspunsurile sunt pozitiv apreciative. Sunt frecvente afirmatiile de genul: ``ludoteca este foarte

buna``, ``un serviciu binevenit``, ``nu stiam ca exista biblioteca in Buzau pana nu am venit la
ludoteca```, ``pentru ca a venit la ludoteca, nepotica mea s-a adaptat mai usor la gradinita``,
``daca n-ar fi ludoteca nu stiu unde as fi dus copilul vara asta``, ``cand vine la ludoteca nu-mi fac
griji pentru copil fiindca stiu ca nu pierde timpul aiurea``etc..
Ludoteca este un serviciu intalnit in bibliotecile din intreaga lume dar ludoteca din gradina este
speciala pentru ca este singura din tara in aer liber care se desfasoara pe o perioada indelungata,
intre 8 si 10 saptaman cate 8 ore pe zi. Totodata principiul de functionare, pe categorii de varsta
si cu ateliere tematice dezvoltate de voluntari, care sunt tot copii/adolescenti, aduce valoare
serviciului pe care Biblioteca Judeteana Buzau il propune ca exemplu de buna practica.
Vacanta de vara este o bucurie pentru copii si o provocare pentru parinti. Tocmai de aceea
ludoteca este de un real folos in comunitate prin aceea ca asigura un spatiu de recreere dar si
educativ copiilor de pana la 14 ani iar pentru voluntari, participand la activitatile ludotecii gasesc
o modalitate placuta si folositoare de petrecere a timpului liber.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
La sfarsitul anului 2012 biblioteca avea 29879 utilizatori activi, din 34576 inscrisi, dintre care
6794 nou inscrisi. Utilizatorii sub 14 ani inscrisi in anul 2012 au fost 2909, in crestere cu
aproximativ 27% fata de 2011 iar dintre acestia 437 s-au inscris pentru ludoteca. 70% din
utilizatori sunt din municipiul Buzau ceea ce face ca biblioteca sa fie frecventata de aproximativ
18% din populatia orasului si 8% din cea a judetului. Biblioteca are si 3 filiale de cartier in zonele
marginase ale orasului in una dintre acestea, timp de doua saptamani, in fiecare vara are loc
Tabara de cartier, cu activitati dedicate copiilor de 7 – 14 ani.
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca Judeteana Buzau dezvolta intreaga gama de servicii traditionale de biblioteca. In ultimii
ani acestea s-au diversificat si modernizat iar biblioteca tinde catre servicii care raspund nevoilor
comunitatii. Ludoteca din gradina este un astfel de exemplu dar si cursurile de initiere IT pentru
seniori sau sectia de Internet si Multimedia care au dus la sporirea numarului utilizatorilor si la
cresterea gradului de satisfactie al acestora fata de serviciile bibliotecii. Colectiile bibliotecii sunt
actualizate in proportie de 60% iar achizitia se face in conformitate cu solicitarile utilizatorilor. .
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Ideea infiintarii ludotecii a venit ca urmare a experientei unui Club de vacanta, desfasurat in
vara lui 2010, initiat si sustinut de Sectia pentru copii a Bibliotecii Judetene Buzau. Participarea la
acest club s-a facut pe baza de inscriere, grupul tinta fiind copii de 10-14 ani. Au frecventat clubul
40 de copii si lista a fost inchisa aici datorita lipsei de spatiu. Tot atunci multi copii cu varste mai
mici de 10 ani s-au aratat interesati si dornici de participare si de asemenea parintii acestora neau sugerat initierea unor activitati de vacanta pentru prescolari si scolari mici.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Ludoteca se adreseaza in special copiilor de 0-14 ani si toate jocurile si materialele folosite sunt
adecvate acestei categorii de varsta. Indirect voluntarii ( zilnic sunt 7-8 voluntari) au posibilitatea
sa socializeze si sa-si dezvolte abilitati psiho-pedagogice iar la final primesc adeverinta de
voluntariat. Pe de alta parte multi dintre insotitorii copiilor devin chiar si numai pentru perioada
de vara utilizatori ai serviciilor de biblioteca.Unii dintre bunici ne-au spus ca prefera sa vina la

ludoteca decat sa mearga in parc pentru ca atmosfera este aici mult mai relaxata.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Ludoteca din gradina reprezinta o noutate in tara noastra pentru ca functioneaza 8 ore pe zi
timp de 8 saptamani in aer liber. In plus acest serviciu este oferit in mare parte prin intermediul
voluntarilor care sunt implicati atat in organizarea ludotecii dar mai ales in derularea propriu zisa
a activitatilor. In plus, zilnic au loc ateliere tematice care sunt propuse de voluntari si se
desfasoara dupa propria lor planificare iar bibliotecarii sectiei pentru copii sunt doar indrumatori
si supervizori. Programul activitatilor, pe categorii de varsta, face ca lucrurile sa se desfasoare mai
bine pentru ca toti beneficiarii sa fie multumiti.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scopul ludotecii este acela de a pune la dispozitie un loc de petrecere a timpului, de educare,
dezvoltare a creativitatii, recreere, lectura, pentru perioada vacantei de vara pentru copiii de 0-14
ani. Desi scopul a ramas acelasi, fata de propunerea initiala, obiectivele proiectului transformat in
serviciu s-au modificat. Obiectivele actuale sunt:
1. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si interrelationare in randul copiilor de 0-14 ani care
frecventeaza ludoteca
2. Dezvoltarea unor competente lingvistice minimale de limba englez, franceza si germane
pentru copiii de 5 – 14 ani participanti la atelierele tematice
3. Cresterea interesului pentru cunoastere, lectura si dezvoltare personala in randul copiilor de 0-14 prin
activitati educative care imbina jocul cu transmiterea de notiuni noi si concursuri
In prezent, zilnic, ludoteca este frecventata de 100-130 copii iar la atelierele tematice participa intre 40 si
50 de copii. 3 dintre vechii participanti au devenit voluntari in acest an si majoritatea celor care vin la
ludoteca incep sa frecventeze si celelalte servicii ale bibliotecii.
In anul 2011 ludoteca a fost frecventata de 2903 copii, iar in 2012 de 3214 copii.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Ludoteca se desfasoara in gradina bibliotecii in care este amplasat un cort de 48mp iar activitatile
se desfasoara atat in cort cat si in gradina.Ludoteca este deschisa de luni pana vineri de la 9.00 la
17.00 astfel: 9.00 – 12.00 pentru copiii de 0-4 ani; 12.00-17.00 pentru copiii de 5-14 ani.In fiecare
zi de la 15.00 la 17.00 au loc ateliere tematice (desen, engleza, germana, franceza, abilitati
practice).Cei mici au la dispozitie puzzle din lemn, forme, cuburi, mingi, trenulete, creta, fise de
colorat iar cei mari pot juca jocuri de societate, badminton, darts, maroco, jocuri de echipa. In
timpul atelierelor jocurile sunt stranse.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Ludoteca din gradina fost finatata initial ca proiect in cadrul Concursului de Participare
Comunitara si, datorita impactului major avut pentru comunitatea buzoiana dar si pentru
biblioteca, proiectul a fost transformat intr-un serviciu de biblioteca.Pentru buna desfasurare a
acestuia in luna iunie bibliotecarii de la sectia pentru copii pregatesc o schita de program, revad
sugestiile beneficiarilor din anul precedent si fac un necesar de materiale in vederea
achizitionarii.Tot atunci ii contacteaza pe voluntari pentru a verifica disponibilitatea acestora.In
lunile iulie si august ludoteca este deschisa iar in septembrie se realizeaza o evaluare cantitativa
(nr participanti, nr. inscrisi) si calitativa a serviciului(pe baza chestionarelor)
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Ludoteca a presupus o investitie initiala de aproximativ 10000 lei din care 6800 lei au fost
finantare IREX iar restul din bugetul institutiei. In anul urmator au fost atrase sponsorizari in suma

de aproximativ 12000 lei bani chetuiti pentru dotarea cu mobilier din lemn si materiale
necesare:jocuri, jucarii, rechizite.
Pe toata perioada de desfasurare, fiecare bibliotecar din serviciul de Relatii cu publicul participa
pentru o ora la activitatile din ludoteca conform unei planificari prealabile. Bibliotecarele Sectiei
pentru copii isi planifica timpul in asa fel incat sa acopere si sectia si ludoteca. O resursa majora
atrasa de ludoteca sunt voluntarii.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Cea mai mare provocare, mai ales in primul an, a fost numarul neasteptat de mare de
participanti, intre 70 si 100 in fiecare zi. Impartind programul in functie de varsta am putut
gestiona mult mai bine activitatile.
Lipsa fondurilor pentru a cumpara jocurile si rechizitele necesare am rezolvat-o apeland la
sponsori sau negociind reduceri cu librariile si magazinele de jucarii.
Vremea ploiasa este un obstacol pentru buna desfasurare a serviciului. Atunci cand ploua
ludoteca este inchisa.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Pentru ca lucrurile sa se desfasoare cat mai bine este obligatoriu ca activitatile sa se desfasoare
pe categorii de varsta.
Este necesar un Regulament de functionare pentru Ludoteca, care sa fie facut cunoscut tuturor
participantilor, copii sau adulti insotitori.
Activitatile , chiar daca sunt realizate de voluntari, trebuie discutate mai intai cu bibliotecarii
responsabili de Ludoteca astfel incat acestea sa fie cat mai adecvate grupului dar si sa poata fi
realizate cu resursele disponibile.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
In prezent serviciul Ludoteca din gradina este in plina desfasurare inregistrand zilnic intre 100 si
130 de participanti. Ne dorim diversificarea atelierelor destinate copiilor de peste 5 ani si in acest
sens am initiat un atelier de limba germana si unul de prim ajutor, in parteneriat cu organizatia
Crucea Rosie. Pe de alta parte urmarim implicarea cat mai activa a voluntarilor prin
responsabilizarea acestora astfel incat ei, indrumati de un bibliotecar, sa poata gestiona cat mai
bine activitatile. In ultima perioada au devenit accesibile tot mai multe surse de finantare si ne
dorim accesarea unor fonduri pentru diversificarea paletei de activitati. In luna februarie am
aplicat pentru o finatare la Fundatia pentru Parteneriat , Componenta Spatii verzi urbane, dar
proiectul nostru a fost respins. In paralel actionam in scopul atragerii de fonduri din sponsorizari
pentru montarea unei noi mochete, pentru achizitionarea de noi materiale si pentru plata unei
trupe de teatru care sa ofere reprezentatii in ludoteca.
In prezent discutam cu o asociatie de profil initierea unor ateliere de comunicare, actorie si
public speaking, in cadrul ludotecii cu un program adaptat copiilor de 5-14 ani.
Ludoteca este un serviciu asteptat de numerosi copii din Buzau asa ca nu avem cum sa nu o
redeschidem la fiecare inceput de iulie.
Includeți materiale suplimentare care să demonstreze și sǎ explice informaţiile incluse în aplicație:
•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmează să fie comprimate, arhivate şi ataşate la
e-mailul dumneavoastră odatǎ cu aplicația, sau să fie disponibile online, pentru vizualizare)



https://www.facebook.com/bibliotecav.voiculescu.buzau/media_set?set=a.34403330233861
2.77704.100001958368748&type=3



https://www.facebook.com/bibliotecav.voiculescu.buzau/media_set?set=a.35442159463311
6.80680.100001958368748&type=3



https://www.facebook.com/bibliotecav.voiculescu.buzau/media_set?set=a.14675104873350
6.37965.100001958368748&type=3



https://www.facebook.com/bibliotecav.voiculescu.buzau/media_set?set=a.34702826537244
9.78438.100001958368748&type=3

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 12.07.2013
Nume Sorin Burlacu
Funcție Director

