Aplicăm pentru tema:


Evenimente Culturale

Tipul de bibliotecă:


Bibliotecă Comunală.

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii BIBLIOTECA PUBLICĂ DOBRIN
Adresa STRADA PRINCIPALĂ NR:24/A, COMUNA DOBRIN
Numărul de telefon 0260668941
Judeţul SĂLAJ
URL-ul site-ului bibliotecii http://ecititor.wordpress.com/
Persoana de contact PUȘCAȘ SIMONA DANIELA
E-mail și telefon pentru persoana de contact bibliotecadobrin@yahoo.com
Directorul bibliotecii
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
.
“ Arc Digital Cultural prin servicii de eBiblioteca si eCitiori “
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Acest proiect a adus bibliotecii Dobrin notorietate iar prin activităţile derulate în cadrul
proiectului am reuşit să aducem la un loc membri comunităţii locale care preţ de câteva ore şi-au
îndreptat sufletul şi mintea spre ceea ce are mai frumos orice societate: Cartea şi Cultura.
Biblioteca Comunală Dobrin a devenit centru de interes local , am iesit din tiparele
clasice dobândite în timp , prin activităţile inovative derulate atât cu elevi ai Şcolii Gimnaziale
Dobrin, tineri şi seniori din comună, membri ai clubului ecititor înfiinţat în bibliotecă, cât şi prin
întâlniri cu personalităţi de seamă ale comunitatii , acţiuni cu ecou nu numai la nivelul
comunităţii locale ci şi judeţene şi interjudeţene.
Roadele acestor activităţi diverse defăşurate de bibliotecă în parteneriat cu Şcoala
Gimnazială Dobrin şi Biblioteca Orăşenească din Tauţii Măgherăuşi nu s-au lăsat aşteptate ,
astfel, s-a creat o bază de date cu material în format electronic : fotografii , documentare, blog
multimedia care facilitează accesul la informaţie a utilizatorului , s-au achiziţionat un ebook
reader si peste 250 de titluri de carte pe suport electronic, au fost puse la dispozţia ecititorului
date şi informatii privind vestigiile arheologice culturale.Trebuie menţionat faptul că datorită
acestui proiect am reuşit să promovăm serviciile si activităţile de calitate oferite de bibliotecă şi
am devenit prima bibliotecă din judeţul Sălaj deţinătoare de ebook –reader.
Pe parcursul celor cinci luni de proiect în Biblioteca Dobrin a dominat o atmosfera de
sărbătoare a iar pentru mine ar fi cu adevărat o încântare dacă acest proiect nu s-ar opri aici ci

ar fi doar o piesă a unui puzzle pe care sper ca în viitor să- l finalizez accesând şi alte proiecte
oferite .
Bibliotecar,
Puşcaş Simona Daniela
"Îmi exprim bucuria că datorită acestui proiect în comunitatea noastră există e-CITITORI"
Apreciez în mod deosebit căutările în „lada de zestre” culturală a comunei dar şi acţiunile care au
rememorat evenimente ale istoriei, obiceiuri culturale şi tradiţii ale comunei noastre"conjugate
cu dezvoltarea abilitaților de utilizare a instrumentelor TIC au reinventat fenomenul cultural in
comunitatea noastră.
"Asemenea acţiuni precum proiectul „Arc cultural digital prin servicii de -EBIBLIOTECA si ECITITORI” pot fi considerate un sprijin important dat comunităţilor din mediul rural pentru
promovarea culturii,și procesului de învățare pentru completarea raftului cu cărţi al bibliotecii cu
interesante titluri de carte electronică şi cu noi tehnologii precum E-book-reder. Felicit colectivul
care a făcut posibilă această realizare şi le adresez mulţumiri finanţatorilor care au asigurat
resursele financiare necesare."
D-nul consilier local

TAMARS ION

Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca Publica Dobrin își desfășoară activitatea in incinta Căminului Cultural încă din 1963
schimbându-și denumirea dar păstrând rolul ei important in comunitate .Din 2008 păstrez si
administrez fondul de carte de care dispune biblioteca 10590 de volume in format fizic si 250
volume carte electronică,biblioteca mai dispune si de tehnologie moderna IT :5 calculatoare
,imprimanta, scanner ,videoproiector si EBOOK REDER,
1 sala de curs cu cel puţin 30 de locuri
-1 sala pentru întâlniri publice
Populația Comunei Dobrin
Nume: Dobrin
Populaţie:1740 locuitori
Județ:Sălaj
Populaţia pe categorii de vârstă:(0-19)=357,(20-54)=738, (50-79)=623, (80 si peste)=22
Populaţia de nivelul de educaţie:studii superioare-14,postliceale-25,liceale-145,profesionale271,gimnaziale790,primare-410,fara studii-85
Populaţia pe categorii de venituri:salariati-198 salariați, ocupata-488,întreprinzători particulari18
Limbi vorbite:romana ,maghiara
In prezent Biblioteca Dobrin are înscriși 125 de utilizatori activi ,vizite la biblioteca pe an avem
2100 si tranzacții de împrumut 1310.

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca publica Dobrin s-a înființat in anul 1963 si avea un număr de 1500 de volume. In
prezent dispune de un fond de carte de peste 10590 volume din diferite domenii: literatura
romana, universala, literatura pentru copii, istorie, geografie, științe .Spațiul este foarte bine
amenajat si dotat cu calculatoare de ultima generație. Din cei 1740 locuitori, 350 de membri ai
comunei participa la activitățile organizate de biblioteca in colaborare cu diverse instituții din
comuna si județene. Copiii, cadrele didactice si pensionarii sunt cei mai activi utilizatori ai
bibliotecii iar prin proiectele si activitățile culturale derulate dorim sa implicam cat mai mulți
membri ai comunității. In derularea activităților întreprinse de biblioteca si in completarea
stocului de carte suntem sprijiniți de Primăria comunei Dobrin si de Biblioteca Județeană Sălaj.

Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Proiectul a pornit de la nevoia concretă de a ne cunoaște mai bine comunitatea in care trăim sub
aspect istoric si cultural. Satisfacerea acestor nevoi va contribui nu numai la conștientizarea
privind apartenenta la comunitate , dar si la perpetuarea unor obiceiuri si tradiții locale. Pentru
ca suntem in era informatizării , nu putem sa nu recunoaștem ca tehnologiile IT joaca si aici ( in
cazul serviciilor furnizate de biblioteca un rol important in diseminarea informatiilor.In prezent Se
discuta tot mai des de era informației si digitizare , dar trebuie sa recunoaștem ca serviciile de tip
e-carte ,e-biblioteca nu sunt încă pe deplin valorificate . In ceea ce privește cititorul, acesta se
transforma încet din cititorul clasic de carte in-e-cititorul de carte electronica sau de informații
furnizate in format electronic prin intermediul calculatorului, al internetului si a mijloacelor
multimedia. Având in vedere ca serviciile mai sus menționate sunt foarte importante si de
actualitate ne-am hotărât sa implementam acest program si sa valorificam cat mai mult resursele
TIC împletite cu evenimente cu evenimentele clasice desfășurate in bibliotecă

Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Grupul ținta al programului a fost format din: 15 elevi, 2 reprezentanți ai tinerilor din comuna, 2
reprezentanți ai vârstnicilor,11 cadre didactice, bibliotecarul, managerul de proiect si
reprezentanți ai primăriei si 12 participanți la cursul de dezvoltare personala.
Beneficiarii direcți ai acestui program au fost 100% elevii Scolii Gimnaziale Dobrin, cadrele
didactice si tinerii din comuna, iar beneficiari indirecți au fost pensionarii, șomerii, reprezentanți
ai romilor aproximativ 90%.

De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)

Acest program este inovativ deoarece am îmbinat activitățile clasice desfășurate in biblioteca cu
tehnologia IT. Acest program este inovativ si original pentru ca nu a mai fost pus in practica nici la
nivelul comunelor, nici la nivel județean. Pentru a pune in practica programul e-cititori si ebiblioteca a fost nevoie de o conversație euristica, de explicații, de informarea si mobilizarea
tuturor celor implicați .Pentru culegerea si prelucrarea materialelor in format digital am folosit
tehnica din dotarea bibliotecii: calculatorul, camera video, aparatul foto, Cd-uri si DVD-uri.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)

Proiectul porneşte de la o nevoie concretă de a ne cunoaşte mai bine comunitatea în care trăim
sub aspect istoric şi cultural. Satisfacerea acestor nevoi va contribui nu numai la o conştientizare
privind apartenenţa la comunitate dar şi la păstrarea şi perpetuarea unor obiceiuri şi tradiţii
locale.
Scopul proiectului a fost de a contribuii la creșterea gradului de cultură a locuitorilor din mediul
rural, ca urmare a utilizării serviciilor de e-biblioteca si e-Cititor.
In cadrul proiectului, Biblioteca Dobrin a fost dotată cu un e-book reader si peste 250 de titluri
de carte electronică. Evenimente culturale : lectură de carte, prezentări de filme, documentare
derularea de programe de dezvoltare personală şi pentru dobândirea de competenţe privind
utilizarea resurselor web 2.0.Biblioteca deţine acum o bază de date cu materiale în format
electronic (fotografii, documentare multimedia, blog) care păstrează mărturii ale trecutului şi
prezentului comunei. Acestea se regăsesc în fotografiile cu situri arheologice, monede şi relicve
arheologice descoperite pe teritoriul comunei, biserici şi mănăstiri, icoane, veşminte, în
documentarul despre Casa Memorială Marton Gyula și in cel despre Comuna Dobrin, în
înregistrările audio ale formaţiei de ţitere etc. O parte din aceste materiale au fost deja şi pe
blogul proiectului http://eCititor.wordpress.com.Obiectivul general al proiectului:Grad și nivel
de cultură și cunoștințe crescut , atractivitate a populației față de serviciile furnizate de
bibliotecă ca urmare a utilizării tehnologiilor IT&C o-bază materială realizată cu sprijinul TIC
îmbunătăţită şi disponibilă în bibliotecă cu privire la istoria, obiceiurile şi tradiţiile locale , ca
urmare a implicării locuitorilor din cele două comunităţi în activităţi organizate şi facilitate de
bibliotecă S-au utilizat tehnologiile IT&C pentru a creşte nu numai atractivitatea serviciilor
furnizate de bibliotecă dar şi pentru a ajunge cât mai uşor şi rapid la o categorie de utilizatori
tineri, familiarizaţi cu utilizarea calculatorului şi a internetului.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
După identificarea problemei s-a stabilit echipa de management a proiectului.
S-a realizat sesiunile de instruire pentru promovarea serviciilor de tip e-biblioteca si ecititor, s-a înființat clubul e-cititor.
S-au cules si procesat materialele digitale in cadrul proiectului si s-au înființat serviciile de
e-biblioteca.

S-au stabilit si finalizat vizitele cultural-educative intre cele două unități partenere.

Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea programului a început in luna februarie a anului 2012, iar aceasta a durat trei
luni.(scrierea proiectului, selectarea datelor si anunțarea câștigătorilor proiectului).Programul a
fost lansat in luna mai anului 2012.Proiectul s-a derulat pe parcursul a cinci luni , iar prima
evaluare a avut loc in luna a doua, respectiv luna iulie.

Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
In implementarea programului/serviciului propus pentru premiere au fost utilizate resursele
existente in biblioteca, cărți, calculatoare, scanner, imprimantă, aparat foto, camera video.
Pentru derularea activităților EBC-ul a sponsorizat cu 16000 lei si primăria cu 480 lei
achiziționarea de echipamente, materiale digitale si consumabile. S-a procurat două eBOOK
reader, cârti in format electronic-250 bucăți, doua roll-up- uri .In acest scop au fost implicate mai
multe persoane, bibliotecarul comunal, Primăria comunei Dobrin ,SC.Idas Grup Srl, Biblioteca
județeana Sălaj, Biblioteca din orașul Tautii Magheraus. S-a lucrat aproximativ patru ore pe zi
timp de cinci luni. Activitățile proiectului s-au desfășurat in incinta Căminului cultural, biblioteca
publica, școala din Dobrin, la Casa de cultura si Muzeul satului din orașul Tăuții Măgheruș,
Partenerii noștri in dezvoltarea acestui program au fost Muzeul de arta ,,Ioan Sima” din
Zalău,Centrul istoric ,, Porolissum”, Sc. Idas Grup SRL, Cento Trans Zalău si Primăria Dobrin.

Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Cea mai mare provocare a fost la începutul proiectului, când am luat decizia de a implementa
acest proiect, deoarece am găsit foarte putini susținători. Mobilizarea si conștientizarea
utilizatorilor de importanta si necesitatea participării la aceste activități, prejudecatele formate în
timp despre bibliotecă au fost cele mai mari obstacole.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Principalele lecții pe care le-am învățat in timpul implementării si derulării acestui program au
fost:
- este important să faci parte din echipa potrivita;
- sa știi să-ti alegi echipa de lucru, aceștia trebuie să fie coonștiinciosi, punctuali ,
comunicativi si perseverenți,să nu renunțe când întâlnesc obstacole și respingeri din partea

-

autorităților sau finanțatorilor
Daca cineva ar dori sa implementeze un asemenea program i-as sfătui sa colaboreze cu
persoane de la care au ceva de învățat, sa fie toleranți si corecți
Să fie conștienți că tehnologia IT împreună cu Clasicul și într-o comunitate mică rurală pot
face minuni și oferă surprize neașteptate membrilor comunității

Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
In Biblioteca publica Dobrin se desfășoară activități si întâlniri cu iubitorii de carte in cadrul
clubului E-cititor. Cartea electronică se împrumuta la cererea cititorului, se aduna materiale
digitale privind realizarea de documentare. Planurile noastre de viitor sunt : sa crească numărul
de e-cititori din toate categoriile sociale ale comunitarii, sa achiziționam carte electronica si ebook-uri,să ne facem in continuare auziți cu diferite activități culturale ,educativ informative,
distractiv și de formare a utilizatorului de la sat.Imagini din activitatea Bibliotecii Publice Dobrin
se pot accesa la adresa: http://eCititor.wordpress.com si FACEBOOK bibliotecadobrin
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 08.08.2013
Nume Puscas Simona Daniela
Funcție Bibliotecar

