Aplicăm pentru tema:


Educație

Tipul de bibliotecă:


bibliotecă judeţeană

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii Biblioteca Județeană ,,I.G.Bibicescu,, Mehedinți
Adresa Str. Ștefan Odobleja nr.59 Drobeta Turnu Severin
Numărul de telefon 0252315682
Judeţul
Mehedinți
URL-ul site-ului bibliotecii bjmehedinti.ro
Persoana de contact Buzgă Nuța Zamfir Izabela
E-mail și telefon pentru persoana de contact
nuta_buzga@yahoo.com
Izabelle20009@yahoo.com Directorul bibliotecii Graf Raluca Ștefania
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
,,Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli și părinți”.
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Anul 2011 a fost pentru biblioteca noastră un an al schimbărilor atât al serviciilor oferite
utilizatorilor cât și al imaginii în comunitate. A fost anul în care am câștigat și implementat acest
proiect de succes, beneficiind de aparatură IT pe care am folosit-o în buna desfășurare a multor
activități dar a fost și anul intrării în Proiectul Național Biblionet. Aceste elemente de noutate neau oferit multe oportunități de dezvoltare pe multiple planuri.
Prin implementarea proiectului ,,Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli și părinți”,
biblioteca noastră a căutat să evidențieze elemente de noutate, care să mențină viu interesul
comunității pentru lectură, prin participarea la diverse evenimente culturale. Am convins
partenerii că merită să implementăm acest proiect pentru a întâmpina utilizatorii cu activități noi
și atractive atât pentru educare dar și pentru petrecerea timpului liber.
Proiectul ,, Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli și părinți” a fost pentru biblioteca noastră
primul proiect de o asemenea amploare și cu mare succes în rândul celor implicați dar și în rândul
comunității. S-au învățat lucruri noi, s-au schimbat idei, s-au legat prietenii iar activitățile
desfășurate atunci participanților se desfășoară și azi la grupuri organizate.
Pe durata implementării proiectului am pus în valoare fondul de carte, serviciile oferite
utilizatorilor, profesia de bibliotecar, îmbunătățind imaginea bibliotecii în comunitatea noastră.
Proiectul nostru este un exemplu de urmat prin încurajarea schimbului de idei și
informații dintre instituții diferite cu aceleași nevoi și interese. Ideile noastre pot fi aplicate în
multe biblioteci publice. Prin folosirea echipamentelor IT primite de la Fundația Bill & Melinda

Gates, prin Fundația IREX cu siguranță vor avea mare succes. Trebuie doar să încerce și cu
trecerea timpului, cu siguranță numărul utilizatorilor va fi mai mare dându-și seama de rolul și
importanța bibliotecii în comunitate.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
În calitate de instituţie de cultură de tip enciclopedic, de parte integrantă din sistemul
informaţional naţional, Biblioteca Judeţeană „I.G.Bibicescu” Mehedinţi îşi îndeplineşte misiunea
pe care şi-a asumat-o faţă de comunitatea utilizatorilor mehedințeni atât prin serviciile
tradiționale cât și cele moderne. După implementarea proiectului nostru, au beneficiat de
echipamentele primite un număr de 2259 utilizatori în anul 2011/ 1517 utilizatori în anul 2012 și
606 utilizatori până la data de 01.06.2013. Dintre aceștia marea majoritate o reprezintă
preșcolarii și școlarii până la vârsta de 17 ani.
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca Județeană Mehedinți participă la Programul ,,Idei pentru mâine@biblioteca ta!,, cu
proiectul ,,Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli și părinți pentru că a fost și este proiectul de
succes cu care biblioteca noastră a fost remarcată atât pe plan local cât și pe plan național. Pe
plan național, numele nostru a fost poate o surpriză pentru mulți colegi mai ales când am obținut
același punctaj cu Biblioteca Județeană Iași. Pe plan local am reușit să punem în practică idei la
care doar ne gândeam și am oferit comunității activități noi, atractive și utile pentru multe
categorii de utilizatori: copii, dascăli, părinți, bunici.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Din partea părinților s-a ridicat problema petrecerii timpului liber al copiilor, într-un mod cât mai
constructiv. Lipsa unui cinematograf în arealul orașului Dr. Tr-Severin unde copiii să se delecteze
cu filme specifice vârstei, desene animate sau documentare educative specifice totul într-un mod
organizat, supravegheați de către persoane competente.
O altă problemă identificată, a fost existența în cadrul Bibliotecii Județene a unei colecții de DVDuri care nu pot fi valorificate din cauza lipsei echipamentului corespunzător. Lipsa unui proiector și
a aparaturii conexe acestuia a făcut imposibilă prezentarea materialului existent. Aceste
probleme au fost rezolvare de biblioteca noastră, prin implementarea acestui proiect.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Proiectul nostru a fost destinat, în primul rând copiilor preșcolari și școlarilor de vârstă mică,
familiilor acestora dar și cadrelor didactice îndrumătoare din instituțiile de învățământ dar și alte
instituții mehedințene partenere.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Noi considerăm că proiectul este unul inovativ pentru că pe lângă serviciile tradiționale oferite de
biblioteca noastră, am făcut o serie de activități prin care ne-am implicat afectiv în activitatea și
educația copiilor. Identificând problemele cu care se confruntă comunitatea vizată am stabilit că
putem dezvolta parteneriatele pe care le avem în prezent, lărgind arid de desfășurare precum și
metodele, mijloacele și materialele auxiliare cu ajutorul cărora vom desfășura activitățile.
Există, astfel, o serie de activități desfășurate în cadrul instituțiilor partenere unde se folosește
aparatura achiziționată cu acre oferim video-proiecții cu diverse teme educaționale.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)

Scopul proiectului a fost implicarea bibliotecii, alături de cadre didactice și părinți, în educația
școlară și extrașcolară a copiilor, oferind suport material și noi alternative de însușire și
îmbogățire a cunoștințelor, de petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut și mai
constructiv prin mobilizarea în activități comune cu același scop: binele personal și al comunității.
1. Obiectiv general - Implicarea copiilor, a familiilor acestora şi a cadrelor didactice în
activități educative desfăşurate în timpul săptămânii, week-end sau în vacanţele şcolare
2. Dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor de socializare şi comunicare cu persoane din medii
diferite prin mijloace diferite (limbaj şi sisteme tehnice).
3. Dezvoltarea spiritului comunitar prin iniţierea/întărirea colaborării cu alţi membrii ai
comunităţii ( de orice tip) prin acţiuni comune în folosul comunității.
Aceste activități comune bibliotecă – școală - parteneri din comunitate au avut menirea de a
forma convingeri sănătoase, de a forma caractere puternice, de a oferi modele și moduri de
învățare și educație. Biblioteca alături de cadrele didactice a oferit suport material și noi
alternative de însușire și îmbogățire a cunoștințelor, de petrecere a timpului liber cât mai plăcut.
Activitățile desfășurate pe perioada vacanței deoarece biblioteca a fost un sprijin pentru părinții
care nu aveau alternative de a ocupa timpul copiilor într-un mod util.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Prin implementarea proiectului s-a urmărit crearea unei colaborări solide între bibliotecă, cadre
didactice și familiile a 320 de copii din 7 unități școlare din Drobeta Turnu Severin care să asigure
un cadru potrivit pentru acțiuni coerente de implicare activă în educația școlară și extrașcolară a
copiilor.
Pentru primul obiectiv au fost stabilite o serie de obiective specifice, care fiecare la rândul lor, au
fost atinse printr-o serie de activități. Pentru a-i scoate pe copii din mediul lor social, am organizat
acțiuni care au fost tentante pentru ei dar și pentru părinții acestora. Și, cum ceea ce lipsește
comunității este o sală de cinema, am amenajat un (la dimensiuni mai mici) la Filiala Pogany a
Bibliotecii Județene Mehedinți, în care am prezentat filme atractive, în funcție de vârsta
spectatorilor.
Pentru cel de-al doilea obiectiv general am desfășurat activități în week-end, în timpul lor liber.
Ne-am propus să acordăm ajutor pentru copii dar și pentru adulți în ceea ce privește inițierea și
consolidarea cunoștințelor privind utilizarea calculatorului, poștei electronice.
Cel de-al treilea obiectiv a fost atins prin combinarea părţii teoretice care se va realiza în sediul
bibliotecii cu partea practică care se va realiza pe teren în funcţie de tematica aleasa şi de
partenerii implicați.
Am participat alături de copii și părinți la activități pe care aceștia le-au desfășurat în afara
programului școlar: serbări, excursii în județ și în afara acestuia etc.
Implementarea proiectului a fost de mare ajutor cadrelor didactice și părinților atâta timp cât am
preluat o parte din atribuțiile acestora în mod gratuit.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Programul de desfăşurare – 6 luni (01.mai 2010 – 30 octombrie 2010)
Consultarea cu membrii comunității pentru identificarea problemelor - 2 săptămâni;
identificarea resurselor existente, celor necesare, sponsorii – 2 săptămâni;
alcătuirea echipei, planificarea activităților, distribuirea sarcinilor – 1 săptămână;
încheierea parteneriatelor – 1 săptămână;
achiziționarea echipamentelor necesare - 1 săptămână;

amenajarea spațiului corespunzător pentru proiecții – 3 zile;
instruirea personalului în vederea modului de utilizare a echipamentului – 2 zile;
promovarea proiectului – pe toată perioada de implementare a proiectului;
desfășurarea activităților – 26 săptămâni;
monitorizarea proiectului – parțial, lunar, final;
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resurse umane: 23 de bibliotecari, cadre didactice 35, partenerii, elevii
Timp alocat: 7 mai 2010 – 31 mai 2010 pregătirea proiectului
1 iunie 2010 – 30 octombrie 2010implementarea proiectului
Echipamente: Pentru realizarea pliantelor pentru promovare s-au utilizat echipamentele din
dotarea Filialei Pogany.
DVDurile pentru proiecţii.
Principala aparatură de care va depinde buna desfăşurare a proiectului este un videoproiector, un
ecran proiecţie, un laptop, aparatură de care va depinde 80% din realizarea proiectului.
Sistemul audio va fi improvizat de catre specialistul IT pana la achiziţia/ sponsorizarea unui sistem
nou, videocamera va fi pusa la dispoziţia echipei de proiect de catre directorul Bibliotecii Judetene
Mehedinti, scanerul este pus la dispoziţia echipei de proiect de catre unul dintre bibliotecarii
implicati in proiect
Spații necesare: sala de lectură a Filialei Pogany, spațiul verde din curtea interioară a Filialei
Pogany, sala de lectură din Palatul Cultural, sala de lectură nr.2 din Palatul Cultural
Alte surse: 8 calculatoare, 1 imprimantă, DVD-uri, povești și desene aminate, documentele de
bibliotecă.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Atunci când am planificat activitățile proiectului nu am prevăzut reparațiile capital care au
început la Palatul Cultural, (acolo unde funcționau cele două săli de lectură ale bibliotecii). Aceste
lucrări au atras de la sine o serie de probleme în sensul că cea mai mare parte a fondului de carte
era depozitată acolo și o parte din personal a participat la pregătirea fondului de carte pentru
mutarea acestuia în alte locații

Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Având la baza experiența acumulată în implementarea proiectului trebuie să ținem cont în primul
rând de partenerii pe care-i alegem. Am avut mare încredere în acordurile de parteneriat
încheiate fiind convinși că partenerii își vor respecta sarcinile prevăzute în acestea. Nu am luat în
calcul ce se poate întâmpla dacă unul din parteneri renunță să mai colaboreze.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
După implementarea proiectului biblioteca este mai aproape de comunitate oferind sprijin în
informarea și educarea mehedințenilor. Numărul parteneriatelor a crescut iar serviciile oferite au
aplicabilitate și în alte grupuri sociale cum ar fi:pensionarii.
Serviciile oferite comunității în perioada desfășurării proiectului sunt desfășurate și în prezent
pentru grupurile organizate

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)
http://bibliotecamehedintifilialapogany.blogspot.ro/
•
Link la pagina de website / blog / pagina de Facebook / galerie foto / orice altă prezenţă
on-line care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.
http://bibjudmehedinti.blogspot.ro/2013/02/filmul-de-sambata.html
http://bibjudmehedinti.blogspot.ro/2013/02/05-februarie-2013.html
http://bibjudmehedinti.blogspot.ro/2012/11/nocturna-bibliotecilor.html
http://bibjudmehedinti.blogspot.ro/2012/04/biblioteca-judeteana-igbibicescu.html
http://bibjudmehedinti.blogspot.ro/2013/01/30-ianuaria.html
Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 11,07,2013
Nume Graf Raluca Ștefania
Funcție Manager

