Aplicăm pentru tema


Evenimente culturale

Tipul de bibliotecă:



bibliotecă comunală.

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii Biblioteca comunală Vînători
Adresa Strada Eroilor nr. 28
Numărul de telefon
Judeţul
Galați
URL-ul site-ului bibliotecii
Persoana de contact Munteanu Cornelia
E-mail și telefon pentru persoana de contact
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
ȘEZĂTOAREA- Tradiție între istorie și internet.
„Să păstrăm și să continuăm valorile culturale și tradiționale românești”
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Noul serviciu este benefic bibliotecii deoarece la el poate participa toate generațiile. Vizează
mai mult persoanele de vârsta a treia pentru că acestea mai cred în ideea că biblioteca este utilă
doar pentru elevi, dar mai ales pentru că ei sunt cei care au participat pe vremuri la adevăratele
șezători ( clăci ) și cu ajutorul celor tineri să le ducem mai departe. La șezători am cusut, împletit,
am spus zicători, am cântat, am învățat de la bătrâni dansuri populare specifice zonei, am
confecționat mărțișoare de carton ca pe vremuri dar și mărțișoare moderne, am navigat pe
internet, pe facebook pentru a vedea pozele copiilor sau nepoților plecați în străinătate…
Șezătoarea este un serviciu cu teme diferite pe bani puțini. Este un mod plăcut de recreere și
petrecere a timpului liber. Tot la șezători am format un grup vocal numit„ Glasul
Odăieșelor”participând la diferite acțiuni culturale locale și județene , la acțiuni ale Centrului
Cultural Dunărea de Jos , la posturile locale TV.

Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)

Biblioteca asigură servicii unui număr de aproximativ 5000 locuitori. Dintre aceștia peste 15 la
sută sunt utilizatori activi, documente per capita 0,95 la sută, frecvența 0,90 la sută. Cu fondul de
carte existent biblioteca asigură peste 80 la sută din cerințele utilizatorilor, restul informațiilor
fiind obținute cu ajutorul internetului. Programul Biblionet a schimbat mult în bine rolul bibliotecii
în comunitate.

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
În anul 2012, cu ajutorul autorităților locale, am înființat în satul component comunei- Odaia
Manolache,- o filială a bibliotecii cu un număr de 1000 volume în incinta Căminului Cultural
construit în 2012, clădire modernă cu utilități noi. Filiala a beneficiat și de implementarea
Programului Biblionet. Pentru a da viață acestei filiale și pentru a o face cunoscută comunității
am înființat noul serviciu.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
De ce am ales șezătoarea?...
- aveam cunoștință de mici clăci organizate în casa unei doamne educatoare;
- doamna educatoare este consilier ce se ocupă și cu problemele culturale și este în
parteneriat cu Centrul Cultural Dunărea de Jos lucrând cu o grupă de fetițe cusături pe
etamină;
- oameni dornici de a se aduna pentru a lucra sau a socializa.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Beneficiarii direcți și indirecți ai programului:
-biblioteca ( prin mărirea numărului de utilizatori);
-utilizatorii programului ( petrecând în mod plăcut timpul liber);
- Consiliul local – arătând comunității că de fondurile investite beneficiază comunitatea;
- fii satului plecați în străinătate;
- satisfacția personală având în vedere faptul că am plecat stingheri la drum cu 20 de persoane
și am ajuns să fim împreună uneori 60.

De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Metoda folosită pentru punerea în practică a programului a fost abordarea verbală a grupului
țintă, a primarului, a doamnei educatoare, avantajându-ne faptul că într-o comunitate mică ne
cunoaștem, ne întâlnim peste tot și lumea simplă de la țară simte nevoia să comunice și chiar se
simte onorat .
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
-petrecerea în mod plăcut a timpului liber;
Păstrarea valorilor tradiționale românești și transmiterea lor ;
- Dezvoltarea specificului zonal
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
După identificarea problemei , împreună cu persoana de la filială ( din fericire la filială este

angajat personal cu normă întreagă , deci filiala are program normal ) am stabilit programul , am
făcut o schiță a planificării , ne-am gândit când și cum să-i facem lansarea, am făcut fluturași.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea serviciului a durat 30 de zile timp în care am făcut protocol de colaborare cu
partenerii serviciului, am anunțat grupului țintă programul, am aranjat locația, am făcut protocol
de colaborare cu partenerii programului . Am făcut o altă acțiune la care în final am lansat și noul
serviciu. Șezătorile le-am făcut o dată pe săptămână , în perioada de iarnă. În rest ne-am întâlnit
ocazional la diferite acțiuni ale comunei. Am creat și un site GLASUL ODĂIEȘILOR .
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Programul s-a derulat în condiții foarte bune ( spațiu, căldură, echipamentele din Programul
Biblionet, sprijinul autorităților locale și a partenerilor. Materialele de lucru au fost aduse de
fiecare utilizator. De folos ne-au fost și documentele din bibliotecă din domeniul artei.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
În dezvoltarea acestui program nu am întâmpinat mari obstacole. Totuși aș menționa că
serviciul s-a desfășurat dinainte de primirea calculatoarelor la filială, din această cauză am fost
nevoită să deplasez echipamentele din biblioteca comunală sau chiar pe cele personale. Dar,
când faci ceva cu drag, ai puterea să depășești și obstacole. Totuși recunosc că nu am postat
imagini unde trebuia, nu am luat în serios partea cu a arăta și altora ceea ce fac. Recomand
colegilor să pună accent mare pe site-uri lor și chiar să le distribuie pe pagina Biblionetului, a
bibliotecii V.A. URECHIA.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Odată stabilit programul noului serviciu, acesta trebuie respectat. Relația dintre bibliotecar și
publicul țintă trebuie să fie de prietenie, să nu se simtă nici o barieră între el și participanți.
Acțiunile să nu fie mereu impuse și să ținem cont și de dorințele lor.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Pentru că lumea de la țară este ocupată cu munca câmpului șezătorile le vom relua în
perioada noiembrie – mai . În această perioadă ne-am propus:
Să confecționăm dar mai ales să învățăm tinerii să facă mături-materia primă o adunăm în
octombrie ;
Să împletim șosete de lână pe care să le donăm nevoiașilor;
Să facem o expoziție cu fotografii din timpul șezătorilor și cu obiectele lucrate,și altele…

. Câteva imagini elocvente din derularea proiectului se găsesc pe pagina de facebook
Cornelia Munteanu .

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.

