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Tg. Frumos-Traditie si interculturalitate
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de
bună practică? (maxim 500 de cuvinte)
Originile stravechi, traditia si obiceiurile au fost dintotdeauna premiza unor legaturi
culturale stranse. Pe fundamentul culturii cucuteniene incercam si astazi sa imbinam
trecutul cu prezentul, vechiul cu modernul, iar in cadrul comunitatii sa promovam
interculturalitatea.
Acest program a oferit oamenilor din comunitate posibilitatea de a-si cunoaste si valorifica
traditiile si obiceiurile. Biblioteca a descoperit oameni pastratori de traditie, copii cu abilitati
practice care nu au fost puse in valoare pana acum, si mesteri populari pe care i-a ajutat sa
se promoveze. In plus, faptul ca am pus in valoare atat traditii lipovenesti, cat si ale rromilor
si ale romanilor din zona am contribuit la armonizarea sociala.
Am promovat Casa de cultura a rusi lipovenilor din localitate, am facut-o cunoscuta
targovetilor pentru ca nu se stia de existenta ei decat in sinul comunitatii rusi lipovenilor si
prin intermediul parteneriatelor cu Asociatia lor am realizat activitati cultural educative
impreuna: de exemplu, pe 9 mai, de ziua independentei, biblioteca a participat ca partener la
evenimentul organizat de comunitatea rusi lipovenilor; la eveniment au participat membri ai
Ambasadei Rusiei la Bucuresti, deputatul rusilor lipoveni din Romania precum si alte
oficialitati.
Biblioteca a reusit reinvierea traditiilor din zona, a scos in evidenta potentialul cultural al
localitatii si al imprejurimilor, a atras atentia pentru valorificarea acestui tezaur si speram
ca in viitorul apropiat sa se reinvie importanta culturala, istorica si turistica a zonei

Cucuteni, aflata la 5 km. de Tg. Frumos.
Organizarea in biblioteca de ateliere handmade a trezit interesul copiilor si parintilor
Atelierele de handmade se preteaza foarte bine in biblioteci. Asta am constatat noi odata cu
implementarea acestui program. Este un mod excelent de a promova biblioteca si pe
utilizatorii ei.
Recomandam tuturor bibliotecilor sa organizeze acest fel de activitate. Costurile sunt
minime, obiectele confectionate in ateliere pot fi valorificate si astfel se face rost de fonduri
pentru materiale. Munca copiilor este pusa in valoare, sunt motivati pe mai departe. Foarte
importante sunt informatiile si deprinderile care si le formeaza, pentru unii dintre ei fiind
chiar un mijloc de a-si descoperi vocatia profesionala.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca „Universul cunoașterii” Târgu-Frumos deține un număr de 35.229 de documente
și se bucură de un inters deosebit în rândul comunității, dovadă stând numărul mare de
cititori înregistrați : 2.881. La centru internet exista 8 calculatoare cu acces gratuit destinate
publicului.
Orașul nostru are o populație de 13.573 de locuitori, din care români: 11.373, ruşi lipoveni
1.200, rromi 1.000. În anul 2012 au trecut pragul bibliotecii aproximativ 3000 de utilizatori ,
indicele de atragere la lectura fiind deci de peste 25%. Populația școlară este de 4.325, in
localitate existând 5 școli și 3 licee. Elevii și studenții sunt cei care frecventează cel mai des
biblioteca(60% dintre utilizatori).
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ(maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca oferă acces gratuit spre cunoaştere, informaţie sau opere ale creaţiei prin
intermediul unui şir de resurse şi servicii şi este în mod egal disponibilă tuturor membrilor
comunităţii, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, gen, confesiune, limbă, capacităţi fizice
sau mintale, statut economic, de muncă sau de studii. Asiguram astfel accesul nelimitat la
cunoastere si oferim suportul educational necesar pentru dezvoltarea personala a fiecaruia
dintre noi. Suntem deschisi la problemele oamenilor si incercam sa ii ajutam in rezolvarea
problemelor, gen locuri de munca, oferind suport informational si ajutandu-i la completarea
de CV-uri, scrisori de recomandare, cereri de angajare. Prin intermediul programului online
LEGIS oferim accesul la legislatia actualizata. Pentru copii organizam periodic activitati
pentru punerea in valoare a abilitatilor acestora: BIBLIOVACANTA, VOLUNTARII
BIBLIOTECII etc.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Cunoașterea zestrei stramosesti si transmiterea ei mai departe generatiilor viitoare este o
problema de nivel national si nu numai. Comunitatea din Tg. Frumos are in componenta sa
romani, rromi si rusi-lipoveni, toti avand o bogata zestre stramoseasca. Prin acest program,
biblioteca a dorit nu numai redescoperirea si promovarea traditiilor si obiceiourilor din zona
dar si o sudare ca si culturalitate ale celor trei etnii, aducand astfel un plus la armonizarea
sociala.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Beneficiarii directi ai programului sunt elevii si studentii din localitate si din imprejurimi ,
cu varsta intre 15-25 de ani. Programul se adreseaza, in primul rand lor, intrucat atat tinerii

rusi-lipoveni, rromi, cat si cei romani nu-si cunosc traditiile.
Beneficiar indirect este intreaga comunitate.
In cele 4 luni de la lansarea programului, biblioteca a inregistrat o receptie superioara in
comunitate. A crescut simtitor numarul celor care vin la biblioteca si solicita inscrierea la
atelierele handmade, atat elevi cat si profesori indrumatori care doresc sa instruiasca copii.
S-a marit numarul cititorilor nou inscrisi de etnie rusa lipoveneasca si rroma. De asemenea,
frecventa utilizatorilor este in continua crestere de cand in biblioteca exista expozitia cu
caracter permanet ”Sa ne redescoperim traditiile”. Numarul accesarilor pe blog si pe pagina
de facebook a crescut cu aproximativ 30%.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Programul ofera alternative de educatie, de informare, de practicare a abilitatilor manuale si
nu, in ultimul rand o alternativa la petrecerea timpului liber intr-un mod placut si eficient.
Prin intermediul atelierelor organizate in biblioteca prind din nou viata indeletniciri de mult
uitate. Evenimentele organizate, gen serate culturale, spectacole, expozitii, pun in valoare
istoria locala, traditiile si obiceiurile. Biblioteca devine astfel locul unde se pastreaza traditia,
locul unde poti afla despre cultura localitatii si a oamenilor care au trait aici.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scopul acestui program consta in promovarea obiceiurilor si traditiilor locale in randul
tinerilor de diverse etnii din Tg. Frumos.
Obiectivele programului sunt:
1.Cunoasterea obiceiurilor traditionale locale ale etniilor romana, lipoveneasca si rroma prin
consultare publica. Realizarea de filmulete, scurte documentare, articole pentru presa,
brosuri, pliante in care sa fie promovata cultura traditionala din zona.
2.Organizarea pe perioada vacantelor de workshopuri in cadrul carora tinerii
confectioneaza obiecte traditionale: masti populare,margele, bratari, cercei, impletituri din
nuiele si panusi, martisoare si felicitari, batiste traditionale lipovenesti.
Pe perioada vacantei de vara vom organiza atelire de cusaturi, impletituri si margelit, in
cadrul caruia 20 de tineri cu varste intre 15-25 de ani de etnii diferite vor invata tehnica
nodului, diferite tehnici de cusut si margelit, dezvotandu-si astfel abilitatile practice. Pe
perioada vacantei de iarna vom organiza ateliere handmade de masti populare, unde 10 copii
vor confectiona masti, respectand traditia din zona.
Pe perioada vacantei de primavara vom organiza ateliere de incondeiat oua in tehnica
margelitului.
3.Organizarea de expozitii cu obiecte traditionale si mestesugaresti reprezentative pentru
cultura etniilor din zona, care sunt prezentate publicului larg la sediul bibliotecii, la sediul
Casei de cultura Tg. Frumos, precum si in alte locatii pentru a face cunoscut cat mai bine
serviciul de biblioteca si insemnatatea lui pentru comunitate.Va fi organizata cate o expozitie
pe trimestru, in total 4 pe an sub genericul „Sa ne redescoperim traditiile”.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Programul urmareste organizarea de workshopuri de arta populara, seri culturale,
spectacole de muzica si dans, expozitii de arta si expozitii culinare cu degustare,
demonstratiimestesugaresti, proiectii de film – franturi din viatacomunitatii ce au realizat un
intreg in contextul multiculturalitatii.
S-au realizat pana in prezent 10 filmulete: 2 despre indeletnicirile rromilor din zona, 5
despre rusi lipoveni si 3 despre traditiile romanilor din zona. De asemenea, s-au realizat
slideshwou-ri cu fotografii, acestea le-am postat pe blogul si pagina de facebook a bibliotecii,
ceea ce a dus la un numar mare de aprecieri si comentarii.

Au fost organizate 3 tipuri de ateliere: martisoare traditionale si felicitari, masti populare,
cusaturi, impletituri si margelit , la care au participat 50 de copii, 6 rromi, 10 rusi lipoveni si
34 romani. S-au confectionat aproximativ 100 de martisoare traditionale, 10 felicitari, 10
masti populare, 10 batiste traditionale lipovenesti. Martisoarele si felicitarile au fost reunite
intr-o expozitie cu vanzare pe esplanada orasului, banutii rezultati urmand a fi folositi la
atelierele urmatoare. Batistele lipovenesti sunt date spre imprumut grupului de dansuri
populare lipovenesti STELUTELE, fiind folosite ca accesoriu.
S-a organizat la Casa de cultura un eveniment sub genericul ”Sa ne redescoperim traditiile”,
cu muzica , dans, expozitie, la care au participat peste 100 de persoane.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
1.Incheierea parteneriatelor: au fost intocmite si semnate 6 contracte: Contract cu Liceul
Tehnologic Tg. Frumos, Contract cu Liceul special Moldova din Tg. Frumos, Contract cu
Asociatia rusi lipovenilor din Tg. Frumos, Contract cu Asociatia M.I.R., Contract cu Muzeul
meseriilor din Tg. Frumos, Contract cu Asociatia rromilor din Tg. Frumos.
2.Procurarea materialelor necesare: materiale pentru ateliere: hartie, materiale textile,
flipchart, adezivi; laptop, aparat foto, imprimanta color pentru documentare.
3.Inscrierea la ateliere: selectionarea copiilor cu abilitati practice. S-au facut inscrieri, dupa
care s-au sustinut probe practice de cusut, impletit si crosetat.
4.Realizarea de filmulete si fotografii si prelucrarea lor si a materialelor documentare pentru
a fi publicate.
5.Organizarea de evenimente: expozitii, spectacole de muzica, dans si teatru.
Planificarea programului a inceput din august 2012, programul l-am lansat pe 1 februarie
2013, iar prima evaluare a fost facuta dupa prima luna de implementare.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Pentru derularea programului in bune conditii biblioteca a pus la dispoziție : spațiu, 10
calculatoare cu conexiune la internet, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecție, 2 imprimante, 1
skaner, 12 voluntari si 3 bibliotecari. Au fost achiziționate :1 laptop, 1 aparat foto, 1
flipchard, o imprimantă color și materiale pentru ateliere. La cele trei tipuri de ateliere au
avut loc 20 de intilniri (doua ore intîlnirea de lucru) si au participat 50 de copii. Indrumatori
au fost 4 profesori de educatie tehnologica- 2 de etnie rusa lipoveneasca si 2 romani : prof.
Marcu Ecaterina, prof. Todericiu Marcela, prof. Boghian Dumitriana si prof. Parfimon
Monica.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Marea provocare a acestui program a constat in iesirile pe teren si discutiile cu oamenii de
diferite etnii, prilej cu care s-au facut fotografii si filmulete. Lipsa de experenta ne-a supus
unui efort suplimentar, multe lucruri trebuind sa le invatam singure.
Achizitia materialelor a trebuit facuta dupa procedura Legii achizitiilor publice si tot din
lipsa de experienta a mers un pic greu cu achizitia.
Am avut sustinerea voluntarilor bibliotecii, a autoritatilor si a celor doua Asociatii din
localitate – rroma si rusa lipoveneasca.
Lecţii învăţate. Recomandări(maxim 100 de cuvinte)

Pentru reusita unui astfel de program care implica multe etape, multe resurse, mai ales
umane, este necesara, in primul rand, o buna organizare. Trebuie facute planificari si
evaluari periodice pentru a putea desfasura activitatile in timpul propus.
In rest, este nevoie de vointa si multa implicare.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Programul a fost deja implementat la biblioteca noastra, am reusit cu succes tot ce ne-am
propus in planul initial. Deci, ce a fost mai greu a trecut. Succesul programului a asigurat
continuitatea lui, deja facem inscrieri pentru atelierele din vara si pregatim pentru luna
august organizarea unui eveniment de promovare a traditiilor si a istoriei locale la Muzeul
Cucuteni, care se afla in apropierea localitatii.
Pregatim un album tip brosura cu toate fotografiile si documentarele (scurte articole)
realizate pana in prezent. De asemenea, lucram la un CD care va cuprinde toate filmuletele
realizate de noi. Aceste materiale vor fi tiparite si oferite spre imprumut utilizatorilor, dar
vor fi gasite si in librarii pentru publicul larg.
Toate activitatile din program sunt imortalizate in imagini si scurte articole pe pagina de
facebook a bibliotecii https://www.facebook.com/bibliotecaorastg.frumos
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