Aplicăm pentru tema:


Evenimente culturale

Tipul de bibliotecă:


bibliotecă municipală sau orăşenească

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ DARABANI
Adresa STR. LUCIAN VALEA, NR. 1
Numărul de telefon 0231631550
Judeţul
BOTOŞANI
URL-ul site-ului bibliotecii http://bibliotecaorasuluidarabani.wordpress.com/
Persoana de contact DAVID IONEL
E-mail și telefon pentru persoana de contact
ioneldavid@yahoo.com
Directorul bibliotecii
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
„IDEILE NOASTRE CONTEAZĂ!”
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)

Programul “Ideile noastre contează!” al Bibliotecii Darabani se referă la editarea unei publicaţii şcolare revista START (Suntem Talentaţii Arhitecţi ai României Tinere), şi la înfiinţarea unui club de fotografie
artistică - sPHOTOGR@PH. Programul a debutat în luna februarie 2012, derularea acestuia fiind
înlesnită de implementarea Programului Biblionet, concomitent cu câştigarea de către aplicaţia
bibliotecii a Concursului de Participare Comunitară, secţiunea Comunităţi urbane mici.
Programul a fost conceput cu scopul de a stimula creativitatea tinerilor, dezvoltarea de abilităţi
organizatorice şi de leadership în rândul acestora, contribuţia la mai buna informare a membrilor
comunităţii şi la reducerea diferenţelor de ordin social între generaţii. Impactul în comunitate al
programului a fost unul de natură să schimbe total percepţia membrilor comunităţii asupra activităţii
bibliotecii. După o lungă perioadă de activitate redusă, biblioteca a reuşit, prin fidelizarea singurilor
utilizatori existenţi (elevii), să atragă şi alte segmente de utilizatori. În urma efortului susţinut în cadrul
acestui program, completat de oportunitatea implementării programului Biblionet, statisticile de
utilizare a serviciilor bibliotecii au cunoscut un puternic trend ascendent.
Prin distribuirea revistei START şi organizarea de expoziţii de fotografie artistică am reuşit să promovăm

biblioteca în sensul de instituţie fundamentală a comunităţii. Unul dintre „punctele tari” ale
programului este faptul că publicaţia este concepută, tehnoredactată, tipărită şi legată în totalitate în
cadrul bibliotecii, de către un grup de elevi, coordonaţi de bibliotecarul oraşului. Monitorizarea
programului în faza de implementare a fost făcută de 10 voluntari care au participat la fiecare
organizare de expoziţii de fotografie şi la activităţile de distribuire a exemplarelor tipărite ale revistei
START. Evaluarea, pe baza feed-back-ului primit în urma monitorizării ne-a condus către îmbunătăţirea
activităţii.
Partenerii implicaţi în proiect sunt Liceul „Dimitrie Cantemir” (fostul Grup Şcolar) Darabani (prof.
Lăcrămioara Pilipăuţanu - coordonator), Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani (prof. înv. primar
Rodica Plugaru), colaboratori fiind Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani (Iulian Moldovanu,
serviciul metodic) şi Comisia de Învăţământ, Cultură şi Educaţie din cadrul Consiliului Local Darabani
(prof. înv. primar Zîna Andronic şi prof. Lucian Florea, preşedinţi ai comisiei).
Acesta poate fi considerat şi un program de advocacy în favoarea institutiei bibliotecii, forma pe care iam dat-o prin programul „Ideile noastre contează!”, în sensul definit prin enunţul „advocacy constă în
acţiunile organizate prin care se preiau probleme “invizibile”, neglijate, încercându-se influenţarea
atitudinii publice şi a atitudinii actorilor politici” cred că poate fi benefică pentru toate bibliotecile a
căror activitate s-a rezumat în ultimul timp doar la împrumut de carte, fiind o soluţie în efortul de
atragere a utilizatorilor către serviciile noi oferite de biblioteci. Avantajele unei astfel de abordări sunt
implicarea celor mai fideli utilizatori (elevii şi tinerii) cu ajutorul acestora diseminarea informaţiilor fiind
posibilă mult mai rapid şi mai eficient.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Utilizatori activi 2013: 2785
Utilizatori activi la 31 decembrie 2011: 776
Vizite 2013: 5932
Vizite 2012: 11194
Vizite la 31 decembrie 2011: 4634
Documente difuzate 2013: 5563; 646 consultate în bibliotecă
ORAŞUL DARABANI:
Populaţie totală: 11820
Pe categorii de vârstă: între 0-14 ani: 2711 (22,93%), între 15-59 de ani: 6735 (56,97%), peste 60 de ani:
2374 (20,08%).
Pe sexe: bărbaţi: 5896 (49,88%), femei 5924 (50,12%).
Pe niveluri de educaţie: fără studii: 0,3%, studii primare, gimnaziale: 16%, studii medii: 67,53%, studii
universitare: 16,44%.
Biblioteca:
Utilizatori înscrişi (% din populaţie): 23,56%
Documente împrumutate per capita: 1,99
Vizite la bibliotecă per capita: 2,12.

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca funcţionează într-un spaţiu de 374 mp, având în colecţii un număr de 30.096 u.b., în valoare
totală de 53.812,12 RON. Din februarie 2012 biblioteca a fost dotată cu 4 calculatoare, imprimantă
laser monocolor, videoproiector cu ecran (Biblionet). Tot în luna februarie 2012, biblioteca a achiziţionat
un aparat foto, o imprimantă laser color, un sistem audio şi un aparat de îndosariat. Cu ajutorul acestor
echipamente, am reuşit să aducem biblioteca în atenţia comunităţii.
În urma implementării programului,Consiliul Local a hotărât să aloce bibliotecii suma de 10.000 lei
pentru dotarea cu mobilier a sălii de Internet şi a sălii de lectură.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Toate programele şi serviciile noi ale bibliotecii sunt concepute pentru a aduce biblioteca în mijlocul
comunităţii. În comunitate există probleme cauzate de lipsa mijloacelor materiale şi lipsa unui spaţiu
propice socializării în rândul tinerilor. Programul „Ideile noastre contează” a avut ca motiv de plecare
tocmai rezolvarea acestor probleme. În accepţiunea noastră credem că am reuşit să realizăm lucruri
bune pentru rezolvarea acestora. Pe lângă beneficiarii direcţi ai programului, beneficiarii indirecţi sunt
toţi membrii comunităţii, care intră în contact cu rezultatele muncii celor care activează în cadrul
bibliotecii, atât în formatul clasic (tipărituri, expoziţii), cât şi în mediul virtual.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Grupul ţintă iniţial al programului a fost cel al elevilor Liceului „Dimitrie Cantemir”, respectiv 1300 de
elevi din oraşul darabani şi din localităţile limitrofe. Pe parcursul implementării programului acesta s-a
extins, prin acţiunile din cadrul acestuia încecând să ne adresăm unui număr cât mai mare de utilizatori
din afara grupului ţintă (elevi din clasele primare şi gimnaziale, cadre didactice de la celelalte unităţi de
învăţământ din localitate), publicaţia difuzată gratuit în comunitate fiind foarte bine cotată de către cei
care au studiat-o.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Pentru comunitatea pe care o deservim consider că acest serviciu nou este unul inovativ şi original. Prin
activităţile desfăşurate în cadrul programului de către elevii care constituie colectivul de redacţie şi
clubul de fotografie, aceştia au reuşit să iasă din cotidianul Şcoală-Casă, pe acest traseu intervenind
Biblioteca. Date fiind posibilităţile de socializare extrem de reduse într-o localitate mică, rolul îndeplinit
de către bibliotecă este unul benefic pentru un număr mare de utilizatori. Datorită acestui program la
bibliotecă s-a dezvoltat şi un fel de serviciu after-school, având în vedere că putem oferi condiţii de
spaţiu şi echipamente, necesare rezolvării temelor.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Programul are ca scop îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi exprimare ale adolescenţilor prin
editarea publicaţiei START, şi organizarea Clubului de sPHOTOGR@PH.
Obiective:
1. Stimularea creaţiei literar-artistice în rândul elevilor din localitate;
2. Extinderea rolului bibliotecii publice de centru de informare; redactarea publicaţiei START;
3. Promovarea la nivel local şi regional a revistei START;

Rezultate:
- Editarea şi distribuirea gratuită în comunitate a 4 numere ale revistei START, în câte 50
exemplare/număr;
- Publicarea revistelor şi în format electronic pe blogul bibliotecii;
- Organizarea a 6 expoziţii de fotografie artistică;
- Constituirea unui colectiv redacţional şi a unui club foto (42 membri);
- Organizarea unui curs de iniţiere în utilizarea programelor de editare presă şi audio-foto-video;
- Organizarea unui curs de iniţiere în fotografia artistică;
- Constituirea unei colecţii de fotografii şi creaţii literare ale elevilor.
Acesta este menţionat în studiul Bibliotecii Judeţene Cluj (pag. 23, „Programe culturale”, cap. II
„Programele pentru adolescenţi şi tineri adulţi (14 – 25 ani). Exemple de bune practici”
(http://www.biblionet.ro/upload/documents/document/20526/attachement/142865/studiu_Cluj_final.pdf),
şi în studiul Bibliotecii Judeţene Braşov (pag. 9, Cap. I, „Starea curentă a bibliotecilor din România în
ceea ce priveşte serviciile şi programele dedicate copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani”
http://www.biblionet.ro/upload/documents/document/20415/attachement/142403/StudiuBrasov(1).pdf).
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
În urma unei perioade de activitate foarte redusă şi ineficientă a bibliotecii, acest program a fost
conceput pentru a aduce numărul utilizatorilor la standarde cât mai apropiate de normal. Problema nu
a putut fi rezolvată numai cu ajutorul autorităţilor locale care finanţează activitatea bibliotecii,
implementarea programului Biblionet şi câştigarea CPC fiind decisive în această acţiune. Am reuşit să
aducem biblioteca în atenţia unui segment important de non-utilizatori, care ulterior s-au arătat
interesaţi de serviciile noi oferite de bibliotecă. Ne-au fost de folos şi parteneriatele cu APIA, şi cel cu
Wolters-Kluwer.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Etape:
- Amenajarea spaţiului pentru colectivul redacţional;
- Cumpărarea echipamentelor necesare;
- Constituirea colectivului redacţional; realizarea de sondaje pentru stabilirea subiectelor de
abordat;
- Organizarea clubului de fotografie;
- Organizarea unui concurs de eseuri şi fotografii;
- Organizarea cursului de iniţiere în utilizarea programelor de editare presă şi audio-foto-video;
- Organizarea cursului de iniţiere în fotografie;
- Tehnoredactarea, tipărirea şi distribuirea gratuită a publicaţiei START;
- Organizarea unei acţiuni de lansare a primului număr al publicaţiei;
- Editare şi publicarea în format electronic pe blogul bibliotecii şi pe pagina de Facebook;
- Monitorizare; întocmirea unui raport şi comunicarea rezultatelor
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resurse utilizate:

Resurse materiale existente: spaţiu, utilităţi, 4 calculatoare, videoproiector cu ecran, imprimantă laser
monocolor.
Resurse materiale atrase: aparat fot profesional, sistem audio, imprimantă laser color, aparat de
îndosariat, consumabile (toner negru + color, hârtie imprimantă, inele şi coperte pentru îndosariere),
mobilier nou pentru sala de Internet şi sala de lectură cu 25 de locuri.
Resurse umane: 2 coordonatori, 22 membri ai colectivului de redactie a revistei START, 20 de membri ai
clubului de fotografie sPHOTOGR@PH, 10 voluntari implicaţi în monitorizare.
Nivelul de efort estimat în ore/persoană/săptămână: 2,30
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
-

Elevii sunt destul de greu de motivat să facă o activitate voluntară;
Lipsa unor programe licenţiate de editare presă şi audio-foto-video, cele folosite gratuit sau
existente oferind opţiuni limitate;
- Plecarea din colectiv a elevilor din anii terminali;
- Integrarea într-un colectiv care să realizeze activităţi programate strict, a unui număr mare de
adolescenţi cu puncte de vedere şi concepţii diferite;
- Întâlniri mai dificile în cadrul vacanţelor, atunci când mulţi dintre membrii cluburilor sunt plecaţi
din localitate;
- O anumită suprasolicitare pe latura activităţii şcolare;
Vulnerabilitatea bibliotecarului în faţa activităţilor care se înmulţesc continuu.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Lecţii învăţate: prin fidelizarea segmentului prezent în număr mare la activităţile bibliotecii s-a reuşit şi
atragerea altor segmente, foarte slab reprezentate. Astfel, non-utilizatorii au aflat într-un mod inedit că
la bibliotecă nu se mai face doar împrumut de carte. Având ca bază succesul acestui program, cu
resursele existente s-a reuşit şi derularea altor programe destinate utilizatorilor care sunt mai greu de
atras cu serviciile tradiţionale.
Recomandări: O mai puternică implicare în dezvoltarea relaţiei bibliotecă-şcoală din partea partenerilor
în program, cu supervizarea autorităţilor publice locale.
Sprijinul mai susţinut (financiar) din partea autorităţilor publice locale, pentru prelungirea şi
dezvoltarea activităţilor din program.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Programul va continua atât timp cât vor exista solicitări din partea elevilor de participare la activităţile
organizate de bibliotecă. Dorim ca sub egida bibliotecii să putem să unificăm toate publicaţiile şcolare
din localitate. Resursele materiale şi umane de care dispunem în prezent ne permit continuarea
programului pe o perioadă mare de timp.

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.
http://bibliotecaorasuluidarabani.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Suntem-Talenta%C5%A3ii-Arhitec%C5%A3i-aiRom%C3%A2niei-Tinere/143823549071762
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/4251/pdf/28873/Ideile%20noastre%20conteaza
%20-%20site.pdf
http://www.biblionet.ro/upload/documents/document/20526/attachement/142865/studiu_Cluj_final.
pdf
http://www.biblionet.ro/upload/documents/document/20415/attachement/142403/StudiuBrasov(1).p
df

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

Semnătura reprezentantului autorizat

Data: 08 iulie 2013
Nume Ionel David
Funcție Bibliotecar

