Aplicăm pentru tema:
(Alegeți o singură variantă prin eliminarea celorlalte răspunsuri)


Evenimente culturale

Tipul de bibliotecă:
(Alegeți o singură variantă prin eliminarea celorlalte răspunsuri)


bibliotecă municipală sau orăşenească

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii-Biblioteca Oraseneasca Titu
Adresa -Strada Garii, Nr.21, Oras Titu, Judetul Dambovita, cod 35500
Numărul de telefonJudeţul Dambovita
URL-ul site-ului bibliotecii
Persoana de contact Grgigorescu Nicoleta Liliana
Bibliotecar Responsabil – Grigorescu Nicoleta Liliana
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
”Bibblioteca mea este cea mai COOL-turala!”
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Începeţi cu o declaraţie generală despre impactul în comunitate al programului/serviciului, despre
schimbarea pe care aţi reuşit să o faceţi în comunitate prin dezvoltarea acestui program/serviciu.
Apoi, includeți informații detaliate (statistici de utilizare ale serviciilor menționate, statistici legate
de gradul de satisfacție al utilizatorilor programului/serviciului , informaţii obținute din analiza,
chestionarelor și/sau a interviurilor pe care le-ați realizat cu privire la programul/serviciul
respectiv etc.) pentru a arăta modul în acesta a schimbat vieţile oamenilor. Argumentaţi aceste
aspecte şi populaţi-le cu informaţii care să demonstreze beneficiile şi schimbarea pe care
programul/serviciul le-a adus comunităţii: statistici care demonstrează cum s-a schimbat pozitiv
viaţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai acestui program/serviciu. Puteţi include aici testimoniale
şi citate de la partenerii şi/sau beneficiarii acestui program/serviciu.
Includeți referinţe şi informaţii de contact de la parteneri sau beneficiari ai programului/serviciului
sau programelor descrise.
Dacă consideraţi ca programul/serviciul pe care îl propuneţi pentru premiere este unul special,
explicaţi ce anume îl face să fie deosebit de alte programe/servicii desfăşurate în bibliotecile din
România.
Încheiaţi cu un paragraf care descrie viziunea dumneavoastră despre cum ar putea acest
program/serviciu să fie preluat şi adaptat în alte comunităţi: Cui i-ar fi util? Ce probleme ar
rezolva, căror nevoi i-ar răspunde? Care sunt avantajele acestei abordări?
Prin derularea aestui proiect am reusit sa aduc publicul cititor in mare masura in cadrul

activitatilor de animatie culturala propuse. Impactul asupra comunitatii a fost destul de mare
datorita faptului ca in localitate nu se prea tin astfel de evenimente decat foarte rar. In general
membrii comunitatii nu prea vin la biblioteca decat in cazul in care au nevoie de o carte astfel
varsnicii mai putin . Prin implicarea copiilor si tinerilor am reusit ca prin acest program /serviciu sa
aduc comunitatea cat mai aproape de biblioteca. Au inceput mai intai sa vina la activitati pentru
a fii alaturi de copii si nepoti ce desfasurau activitatile culturale, dar incet , incet au inteles ca este
ncesar, ca prin aceste programe se poate documenta, informa si de ce nu a organiza evenimente
in cadrul proiectului.Mediatizarea proiectului prin aparitia bibliotecarului pe postul TV-COLUMNA
-Targoviste a avut un impact deosebit asupra comunitatii.Curiozitatea i-a adus pe majoritatea in
cadrul bibliotecii dorind sa afle cat mai multe lucruri si asa au devenit parteneri, participanti si in
unele cazuri si indrumatori.Este foarte mult de spus faptul ca fiecare dorea sa spuna o parere,
fiecare dorea formular pentru a completa ce impact a avut activitatea asupra sa.Iar activitatile
noastre din cadrul proiectului au devenit cat mai bine organizate fiecare avand farmecul ei.
Sunt sigura ca fiecare program derulat in fiecare biblioteca pe diverse teme este special.Fiecare
biblioteca va spune programul meu este cel mai bun.Dar cel mai bun critic al nostru este cititorul
si publicul. Ochiul sau este cel mai critic, iar daca prin grai mai spune –FELICITARI!-Pe cand
urmatorul program-atunci tu spui linistit si fericit-CAT DE CURAND!Acest lucru inseamna ca el sa
fie informat la timp, ca el sa poata fi activ pe parcurs devenind util si de folos in schimb tu sa devii
valoros pentru el ( cititorul , publicul)!

Date statistice 2012
 Categorii de utilizatori inregistrati(in functie de varsta, sex, nivel de educatie, ocupatie)
Vizati-3625, noi inscrisi-659=TOTAL utilizatori activi- 4284
 Numar de vizite la biblioteca 26330
 Numar vizite la calculatoare prin programul Biblionet-5797
Date demografice ( dupa varsta, sex, minoritati etnic). La recensamantul populatiei au fost
inregistrate 10228 persoane dupa cum urmeaza.
Dupa varsta
 - 0-20 ani = 3.046 persoane,
 20-24 ani =1.299 persoane,
 24-60 ani = 4.699 persoane,
 60-79 ani = 1.299 persoane,
 Peste 85 ani – 125 persoane,
Din punct de vedere etnic, populatia orasului are urmatoarea structura-romani- 10.089,
maghiari-9, germani-2, rromi- 127, lipoveni 1.

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca Publica Oraseneasca Titu este institutia care indelineste functia culturala si

educationala asigurand accesul liber fara nicio discriminare a membrilor comunitatii la informare
prin intermediul cartii , cataloagelor privind noutatile editoriale. Deasemenea are functia de
sustinere a programelor educative ale altor institutii culturale prin punerea la dispozitie a
acestora a materialelor , a publicatiilor necesare.Din dorinta de a aduce in fata cititorului
programe cat mai adecvate categoriilor de varsta , a nevoilor de cultura si traditie, dar si de a
descoperii si promova talentul prin arta de a scrie , de a canta , de a dansa de a juca teatru.
Am reusit prin acest proiect sa dezvolt foarte multe servicii- culturale , educationale constituind
un grup de tineri voluntari care poarta numele de Titu –BAND,o trupa de teatru-Teatrul Mic, dar si
infiintarea unui cenaclu cultural-Luceafarul.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
In orasul nostru cultura nu a avut un loc prioritar dar infiintarea Cenaclului Cultural –Luceafarul
a sensibilizat comunitatea prin activitatile sale minunate desfasurate in cadrul bibliotecii de catre
copiii si tinerii talentati. Am facut apel catre autoritatile locale dar si catre personalitatile
culturale din localitatea noastra care au raspuns favorabil urmand implicarea sustinerea de catre
acestia in desfasurarea activitatilor de animatie culturala din cadrul bibliotecii dar si de
promovare a copiilor , tinerilor si adultilor in arta scrisului, dansului si muzicii.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
In acest minunat proiect s-au implicat toate categoriile pornind de la copii si tineri ei fiind cei care
au dat starul, urmand-parinti care au venit voluntar in sprijinul nostru, bunicii care au ajutat prin
unele indicatii ce au fost de mare ajutor, cadre didactice, autoritatile locale care au fost prezente
si au sustinut de fiecare data ca evenimentul sau activitatea propusa sa se desfasoare in conditii
de buna calitate ,si nu in ultimul rand voluntarii .
Programul /serviciul nostru vizeaza toate categoriile de varsta.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca este singura instiutie pe raza localitatii care ofera membrilor comunitatii o gama larga
de activitati culturale cum ar fi- activitati de comemorare sau aniversare a unor personalitati
dezbateri pe diverse teme, dimineti de basm, spectacole, seri distractive, etc.Deasemenea
serviciul BIBLIONET ofera tuturor locuitorilor acces gratuit la internet si posibilitatea de a scana si
a multiplica documente. In fiecare an Biblioteca Oraseneasca Titu-organizeaza Scoala de vara- in
cadrul careia se desfasoara diverse servicii nu numai pentru copii dar si pentru aulti, intalniri
lunare cu scriitori-Cenaclul Cultural Luceafarul.
In cadrul acestui program am aplicat metode non-formale.Am pornit de la ideea ca putem invata
unii de la altii, fie ca sunt tineri fie ca sunt varstnici. Totodata cei implicati au inteles ca prin acest
proiect pot deveni mai informati mai utili mai valorosi pentru comunitatea din care facem parte.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Precizați care a fost scopul creǎrii acestui program/serviciu și enunțați obiectivele SMART pentru
acest program/serviciu.Enumerați indicatorii pe care i-aţi urmărit când aţi pus în practică
programul/serviciul şi valorile care au demonstrat ca programul/serviciul este unul performant.
Explicaţi care au fost realizările majore ale acestui program / serviciu?
Scopul unui proiect este cel mai simplu definit ca o soluţie la o problemǎ ce a fost identificată.

Obiectivele unui proiect sunt derivate din scopul proiectului, exprimă aceeaşi intenţie ca şi scopul,
dar sunt mult mai specifice, verificabile şi măsurabile decât acesta. Un obiectiv este, de obicei, un
rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului proiectului şi, implicit, al
rezolvării problemei. O altă metodă de a verifica dacă ceea ce se enunţă este un obiectiv sau nu
este verificarea obiectivelor folosind criteriile SMART (ISTEŢ):
S
Specific (exact) (clar definit, care nu este evaziv sau interpretabil)
M
Measurable (măsurabil) (trebuie să existe o cale de a determina dacă obiectivul a fost
îndeplinit)
A
Achievable (realizabil/abordabil) (trebuie să fie realist în ceea ce priveşte fondurile
disponibile, persoanele implicate perioada de timp pentru implementare şi efortul necesar ducerii
la bun sfarsit a proiectului)
R
Relevant (relevant) (trebuie să aibă o legatură clară cu scopul principal)
T
Time-limited (definit în timp/încadrabil în timp - pentru a putea şti cât timp avem la
dispoziţie pentru atingerea obiectivelor).
Scopul programului/serviciului este transformarea bibliotecii publice intr-un spatiu unde
oameni diferiti din medii diferite descopera ca au puncte comune interactionand.
Principala oportunitate de care beneficiaza comunitatea noastra prin proiect este aceea ca
Biblioteca Oraseneasca Titu este dotata cu aparatura IT moderna conectata la Internet prin
programul Biblionet-Lumea in Biblioteca mea. Asfel devine mai usor pentru institutie sa
organizeze evenimente culturale la nivel local si totodata sunt inlesnite comunicarea si schimbul
de bune practici intre localitati.
 Imbunatatirea capacitatii operationale a bibliotecii cu membrii comunitatii.
Unul dintre cele mai frumoase evenimente a fost –Mos Ion Roata si Unirea- pus in scena
de membrii „Teatrului Mic” ce functioneaza in cadrul bibliotecii avand ca spectatori peste
100 de persoane.
Intalniri cu scriitori si lansari de carte cu un public de peste 100 de persoane si de toate
categoriile de varsta.
Concurs de creatie Literara –EMINESCIANA , anul acesta ajungand la cea de-a III-a EDITIE,
fiind implicati scriitori din cadrul Uniunii Scriitorilor din Romania, Societatea Sciitorilor
Damboviteni, scriitori din orasul Titu.Creatiile literare au fost in numar de 80, participantii
fiind din tot judetul.
 Organizarea mai multor evenimente in parteneriat
Ziua Europei- Titu Oras European organizata in parteneriat cu scolile din localitate,
personalitati culturale , autoritati locale dar si cu un ONG-DAR Development Association
Titu unde au fost prezent peste 1000 de persoane . Evenimentul desfasurandu-se in aer
liber.
Deasemenea un alt mare eveniment a fost Concursul de creatie desfasurat la Bucuresti la
Tinerimea Romana unde membrii Titu Band au participat si bineinteles au si castigat
diverse premii pentru interpretare. Biblioteca OraseneascaTitu a fost partener alaturi de
Teatrul Anton-Pann Bucuresti, si Asociatia 3-DANI Bacau , Biblioteca Mitropolitana sectia
pentru copii -Ion Creanga.
 Crearea unui spatiu de interactiune pentru oameni din diferite medii- seri de film, cluburi
de lectura,. Realzarea unei Biblioteci vii (Metoda de educatie nonformala care tinde sa

combata discriminarea si excluziunea sociala )
Am luat interviuri la diverse persoane din diferite categorii de varsta si sociale in urma
activitatilor sustinute.Acestia au vorbit despre impactul care l-a avut activitatea asupra
lor .
Am trimis comunicate de presa la fiecare activitate.Am realizat chestionare de evaluare,
fise eveniment dar si fotografii pentru fiecare program sau serviciu organizat.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Descrieţi pe scurt programul / serviciul; includeţi informaţii clare despre evoluţia acestui
program/serviciu în 2-3 paragrafe. Această scurtă descriere trebuie să explice în mod concis şi
coerent drumul parcurs de la problema identificată până la rezolvarea acesteia, precizând care au
etapele majore în dezvoltarea programului/serviciului şi rezultatele acestuia până în acest
moment.
Promovarea acestui serviciu prin comunicate de presa, pliante, afise corespunzatoare fiecarei
activitate realizata prin proiect.Impactul asupra comunitatii fiind la cote maxime.De fiecre data in
momentul derularii unui program in cadrul proiectului publicul a fost pe masura.Dupa fiecare
program desfasurat acesta era publicat pe saitul de socializare al Bbibliotecii Orasenesti Titu.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Descrieţi pe scurt fiecare etapă a implementării acestui program/serviciu.
Când aţi început planificarea programului/serviciului? Cât a durat planificarea? Când aţi lansat
programul/serviciul? Când aţi făcut prima evaluare a rezultatelor programului/serviciului?
Planificarea programului a inceput in luna octombrie 2012 si a durat aproape 2 luni in care au
fost puse la pnct toate detaliile, partenerii, materialele promotionale programului. Programul a
fost lansat in luna decembrie 2012 in cadrul sarbatorilor de iarna intr-un spectacol umanitar
alaturi de Biblioteca Judeteana Dambovita, Centrul Europe Direct Targoviste, Asociatia Tineri
pentru Europa de Maine.Prima evaluare a acestui program am facut-o in luna ianuarie in urma
unui alt eveniment Concursul de Creatie Literara-Eminesciana.Bineinteles „Biblioteca mea este
cea ma COOL-turala!”a fost, este si va ramane un proiect –cu programe si servicii culturale pe o
perioada indelungata de timp.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Specificaţi situația resurselor care au fost utilizate în implementarea programului/serviciului
propus pentru premiere. De exemplu: resursele existente în bibliotecă versus resurse pe care le-aţi
atras. Includeţi informaţii despre timpul alocat pentru lansarea şi desfăşurarea programului /
serviciului, resursele umane implicate şi estimaţi nivelul de efort (ore-persoană pe săptămână);
indicaţi echipamentul, dotările şi spaţiile pe care le folosiţi în cadrul desfăşurării acestui program /
serviciu. Nu uitaţi să includeţi informaţii despre partenerii dumneavoastră în dezvoltarea şi
livrarea acestui program/serviciu, despre sponsorizări şi alte contribuţii externe pe care le-aţi
atras pentru dezvoltarea şi continuarea acestui program/serviciu.
 Resurse umane- copii, tineri, adulti, cadre didactice, voluntari
 Echipamentele aflate in biblioteca prin proiectul-Biblionet-calculatoare, imprimanta,
videoproiector, ecran de proiectie, scaner, casti, camere web.
 Ehipamente pe care le-am atras in biblioteca –sistem audio, microfoane, aparat foto, filme

DVD, plastifiator, alte materiale(coli colorate, foarfece, catere, carioci, acuarele etc.)
Proiectul a durat 5 luni.
 Tinand cont ca Biblioteca beneficiaza de doua spatii moderne-unul se afal La Centrul
Pentru Tineret, iar celalat spatiu-Filiala in cadrul Casei de Cultura.Unele programe din
proiect s-au desfasurat in biblioteca iar altele in Sala de Spectacol de la Centrul pentru
Tineret, dar si in Sala de Spectacol de la Casa de Cutura.
 Pentru buna desfasurare si promovare a activitatilor din cadrul proiectului au fost
realizate parteneriate cu autoritatile locale , alaturanu-se scolile, Centrul Europe Direct
Targoviste, Asociatia Tineri Pentru Europa de Maine, Autoritatile Civile, Trupa Anton-Pann
–Bucuresti, Asociatia 3-DANI Bacau, ONG-DAR Development Association Titu, Asociatia
Bucuriile Muzicii-Bucuresti,Biblioteci din judet, Uniunea scriitorilor din Romania,
Societatea Scriitorilor Damboviteni, voluntari .
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Care au fost principalele provocări şi obstacole pe care le-aţi depăşit în dezvoltarea acestui
program/serviciu? Cum le-aţi depăşit?
Una dintre posibilele provocari ar fi putut fi reticenta publicului fata de activitatile noastre.Ei ar fi
refuzat de a fi prezenti la activitati. Atunci echipa implicate in proiect ar fi discutat cu persoanele
in cauza prezentandu-le beneficiile de pe urma proiectului- dezvoltarea profesionala si de ce nu
socializare si cunoastere de oameni noi.Totodata le vom prezenta oameni asupra carora
participarea in proiecte a avut un impact pozitiv . Un alt risc ar fi fost neimplicarea autoritatilor in
activitatile noastre, cazul in care le-am fi prezentat impactul benefic pe care proiectul l-ar avea in
cadrul comunitatii incercand sa- atragem.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Care au fost principalele lecţii învăţate în timpul implementării şi derularii acestui
program/serviciu? Gândiţi-vă că explicaţi unui coleg bibliotecar cum să pună în practică un
program/serviciu similar în bibliotecă lui/ei. Ce sfaturi i-aţi da ca să aibă succes? La ce ar trebui să
fie foarte atent(ă)?
Prima lectie a fost aceea de informare-am informat comunitatea despre programul pe care doresc
sa-l implementez, prin discutii, prin aparitii TV, afise, pliante si nu in ultimul rand prin factorii cei
mai importanti (copiii si tinerii). Ei sunt cei care duc vestea cel mai repede , sunt primii care
vorbesc despre lucrurile care se deruleaza si atunci grupul nostru tinta comunitatea cedeaza
intotdeauna la sensibilitatea copilului si de dragul lui este prezent in activitati, pe parcurs
ajungand sa le indrageasca si sa-si doresca altele.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Explicaţi pe scurt în care este starea curentă a programului/serviciului şi care sunt planurile
dumneavoastră de viitor în legătura cu programul/serviciul propus pentru premiere.
Proiectul nostru va merge inainte chiar daca durata lui a fost de 5 luni. El este considerat cel mai
popular program lansat in cadrul comunitatii noastre si va dura pe o perioada nelimitata
imbunatatindu-l crend servicii si programe noi in continuare.

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)
•
Link la pagina de website / blog / pagina de Facebook / galerie foto / orice altă prezenţă
on-line care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.

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

8 Septembrie 2013
Grigorescu Nicoleta Liliana
Bibliotecar – Prof.Documentarist

