Aplicăm pentru tema:


Evenimente culturale

Tipul de bibliotecă:


bibliotecă comunală.

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii Biblioteca Ștefan Tănase, Comuna Adâncata
Adresa
Comuna Adâncata, Județul Ialomița
Numărul de telefon Judeţul
Ialomița
URL-ul site-ului bibliotecii Persoana de contact Mariana Ștefan
E-mail și telefon pentru persoana de contact
biblioteca_adancata@yahoo.com, tel.:
Directorul bibliotecii Mariana Ștefan
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
Biblioblitz
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Impact :crearea unui instrument - foto-voice cu ajutorul căruia tinerii au posibilitatea să ia
atitudine pentru rezolvarea problemelor comunității conștientizând autoritățile locale de
importanța soluționării acestora.
Oferă posibilități de formare de abilități-utilizarea aparaturii foto, prelucrarea fotografiei,
navigare pe internet. Totodată a fost creată oportunitatea de diversificare a modului de petrecere
a timpului liber, oferta fiind astfel îmbogățită cu o alternativă-Biblioblitz- cu efecte educaționale și
recreative.
Impactul acestui serviciu este cu atât mai mare cu cât acesta vine în slujba tuturor utilizatorilor,
propunând o manieră nediscriminatorie de abordare a relațiilor interuname locale.Utilizatorii
serviciului aparțin tuturor claselor socio-economice din comunitate, ceea ce face ca serviciul să
contribuie la incluziunea socială a categoriilor dezavantajate, care astfel au acces la tehnologii pe
care în mod normal nu si le-ar permite.
Datorită gamei variate de utilizatori, impactul real la nivelul comunității este mult mai mare decât
ar putea fi cuprins în statistici cuantificabile numeric, deoarece prin sesiuni foto comune ale
persoanelor de vârste și cu experiențe diferite se pot contura legături sociale puternice care să
reducă decalajul dintre generații dar cel mai important decalajele sociale la nivel psihologic
pentru membrii comunității aflați încă în perioada de formare și dezvoltare a personalității.

Conform cifrelor statistice care se regăsesc în documentele de înregistrare ale bibliotecii, putem
face următoarea analiză a impactului serviciului în comunitate.
Serviciul este apelat de 75 de utilizatori care au parcurs cursul de inițiere obligatoriu, alcătuit din
trei module:Utilizarea aparatului foto, prelucrarea digitală a fotografiilor și foto-voice.
În primele șase luni ale anului 2013 a fost înregistrată o frecvență de utilizare a serviciului de 502
utilizatori.
Au fost organizate trei expoziții unde au fost expuse 180 de fotografii cu 247 de participanți.
Testimoniale:
„De când fac fotografii lumea din jurul meu mi se pare mai interesantă. ”
Dinu Alexandru,
clasa a-VII-a
„ Mă bucur că am șansa să îmi exprim părerea despre ce se întâmplă în comunitatea mea.”
Alexandra Dumitru, clasa a-IX-a
„Este pentru prima dată când țin în mână un aparat foto.”
Luciana Păun, clasa a-VI-a
Biblioblitz este un serviciu care oferă posibilitatea de realizare a unei cronici în imagini a vieții
comunității reușind să conducă la un grad mai mare de implicare socială la nivelul comunității
atât pe termen scurt dar și pe termen lung deoarece tinerii care își dezvoltă nivelul de implicare
socială pot să contribuie la îmbunătățirea vieții în comunitate.
Pentru a studia impactul potențial pe care acest serviciu l-ar putea avea la nivel județean asupra
bibliotecilor rurale au fost aplicate chestionare bibliotecarilor comunali din Ialomița. Din 35 de
bibliotecari intervievați, 27 sunt interesați să implementeze un proiect similar, 7 sunt indeciși și 1
nu dorește, 19 considera Biblioblitz o modalitate de a îmbunătăți imaginea bibliotecii, 17
apreciază că este o muncă în plus pentru bibliotecar pentru și 22 dintre aceștia este o metodă
modernă și atractivă de a implica tinerii în viața comunității
Acest serviciu este util unei comunități rurale oferind egalitate de șanse și poate fi preluat de
biblioteci fără a avea costuri foarte mari de întreținere .
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca 2012- indicatori de performantă:
Servicii tradiționale
Utilizatori:497(15%din totalul populației)
Frecvență:8.471 vizite/an
frecvență zilnică:35 de utilizatori/zi și 28 de documente împrumutate/utilizator
Servicii moderne
Biblionet:frecvență 15 utilizatori/zi, 5.938 vizite/an
Biblioblitz:25 utilizatori/luna decembrie
În perioada 1 ianuarie -30 iunie 2013, fata de perioada similară din 2012 frecvența a crescut cu
502vizite, datorată accesării Biblioblitz-ului.
Populația:3.116 locuitori
- categorii de vârstă:0-6 ani 10%;6-14 ani 15%; 15-18 ani 15%; 19-25 ani 18%;26-45 ani
20%;46-65 ani 12%; peste 65 ani 10%.
nivelul de educaţie: făra studii 16%;Ciclu primar absolvit 10%; ciclul gimnazial 22%; scoala
profesionala 30%;studii liceale 20%; studii post liceale 1%; studii universitare 1%.

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca Adancata oferă comunității următoarele servicii:Tradiționale: împrumut de carte și
lectură la sală; Moderne: Biblionet, Ludotecă (destinat preșcolarilor), Biblioblitz și lectura la
domiciliu(destinat vârstnicilor).
Cercurile de teatru în limba română, în limba engleză, teatru de păpuși, cu participări la
concursuri județene obținând premii.
Alături de Fundația World Vision și Biserică funcționează cercurile de pictură și obiecte decorative
- biblioteca asigură baza informațional-logistică.
Biblioteca a organizat 13 ediții ale Festivalului judetean Ștefan Tănase
Aceste activități au adus premii si diplome:2 diplome de excelență ale Direcției de Cultură
Ialomița. În urma activității profesionale biblotecarul a primit premuiul Bibliotecarul anului 2012.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Doar 5% din membrii comunității cu vârste între 15 și 25 de ani participă la viața culturală a
localității și implicit la utilizarea bibliotecii.
În comunitate există un grup de inițiativă locală ( cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor și
autotităților locale , membrii ai comunității). În cadru întâlnirilor acestuia se prezintă probleme
identificate în comunitate,prioritizându-le și căutându-se soluții.
Biblioteca are un grup de sprijin alcătuit din reprezentanți ai tuturor categoriilor de varstă care
identifică probleme cu specific cultural la care incearcă soluționarea prin activități desfășurate în
bibliotecă
Aplicarea de chestionare in comunitate, observație directă , analiza datelor statistice ale
bibliotecii.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Beneficiarii direcții: 75 de utilizatori(50 de peste 15 ani, 15 între 12 și 15-ani, 10 între 8 și 12 ani)
Acestia au parcurs cursul de formare obținând diplome și legitimații de fotograf amator.,
numărul acestora este în crestere.dobandind astfel calitatea de utilizator al serviciului Biblioblitz.
Beneficiarii indirecți : Instituțiile locale -Școala Biserica, Primaria Biblioteca care beneficiază de
aparatură pentru înregistrarea diferitelor evenimente.
membrii comunității - beneficiază de promovarea imaginii localității prin blogul Biblioblitz. ; ( pot
fi beneficiari direcți prin rezolvarea problemei identificata de expozitie)
Bibliotecarii din județul Ialomița cărora li s-a prezentat serviciul ca un exemplu de bune practici
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Serviciul Biblioblitz este unul original pentru că oferă ca mijloc pentru satisfacerea nevoii culturale
nu cartea, care este simbolul tradițional al biblotecii, ci aparatul foto, Aparent imaginea și scrisul
pot fi considerate ca fiind diametral opuse ca mijloace de expresie însă ambele sunt mijloace de
comunicare care pot transmite mesaje sociale puternice(foto-voice). Prin realizarea de expoziții
foto-voice- imagini comentate- care aduc în centrul atenției comunității probleme mai mult sau
mai puțin vizibile, biblioteca își asuma rolul de stimulator al implicarii sociale a tinerilor în viața
comunității oferind astfel un instrument de implicare cetățenească.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scop:Creșterea numărului mijloacelor de relaxare și distracție în comunitate, pentru categoria 1525 de ani .

Obiective: Crearea serviciului Biblioblitz dotat cu 8 aparate foto cu card de memorie, încărcătoare
și baterii, o imprimată color, 2 prelungitoare prize electrice , 2 panouri modulare pentru expunere
fotografii
Existente în bibliotecă,: 4 computere, videoproiector, imprimantă alb-negru, laminator hartie,
flipchart). Pentru minim 50 de utilizatori din grupul țintă(15 -25 de ani ) în prima lună de
implementare a proiectului.
Organizarea a două expoziții tematice cu fotografii realizate de fiecare dintre cei 50 de utilizatori
ai serviciului Biblioblitz- maxim trei lucrări /participant la 2 luni după deschiderea serviciului.
Numărul de utilizatori înscriși la Biblioblitz: 75
Categoriile de varstă:50 peste 15 ani, 15 între 12-15 ani, si 10 între 8-12 ani
Frecvența de utilizare:502 în perioada 1 ian-30 iunie 2013
Numărul expozițiilor:3
Numărul total al participanților la evenimentul cultural-expoziții: 247
Numărul total de fotografii expuse:180
Numărul evenimentelor înregistrate pe blogul Biblioblitz:27
Înființarea blogului Bibiloblitz:care permite înregistrarea foto a evenimentelor importante din
viața satului-o cronică în imagini a localității.
Oferirea posibilității de înregistrare a imaginilor activităților desfășurate în cadrul instituțiilor
locale .
Crearea accesului membrilor comunității la un instrument-expoziția foto-voice- de exprimare a
opiniei privind viața comunității.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Serviciul Biblioblitz are drept scop atragerea tinerilor la implicare ]n viata comunitatii.
.Are un regulament si program propriu de functionare, , Ofera posibilitatea utilizatorului de a
participa la sesiuni foto-voice, cu finalizare expozitie, si de a imprumuta la domiciliu unul dintre
cele 8 aparate foto-digitale . Deasemeni, pe blogul Biblioblitz sunt postate imagini de la
evenimente importante din viata comunitatii Accesul la serviciu se face dupa parcurgerea celor
trei module ale cursului de initiere organizat de biblioteca: utilizarea aparaturii foto, prelucrarea
digitala a fotografiilor si foto voice.Au parcurs cursul de initiere 75 de utilizatori, au fost
organizate 3 expozitii .
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea serviciului, care a inceput la sfarsitul lunii august 2012, a durat 1 saptamana . Pana
la lansarea serviciului, care a avut loc pe data de 7 decembrie 2012, s-au derulat urmatoarele
etape:dotarea/achizitionarea echipamentului foto, realizarea toolikit-ului( regulament,materiale
suport curs de initiere, legitimatie utilizator Biblioblitz);promovarea serviciului prin intalniri cu
potentiali utilizatori si distribuire de materiale promotionale; parcurgerea cursului de initiere de
catre prima grupa de cursanti si expozitie foto voice.Au urmat apoi infiintarea blogului Biblioblitz,
initierea a inc[ 25 de utilizatori si organizare a doua expozitii.Prima evaluare a fost realizata in
perioada 25 ferbruarie- 10 martie 2013
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Pentru Biblioblitz au fost utilizate
Resurse existente :spatiu amenajat corespunzator pentru desfasurarea cursurilor si a intalniriilor
membrilor cercului foto voice 4 computere, videoproiector, ecran proiectie, imprimanta alb negru,
flipchart

Resurse atrase; fonduri pentru achizitionare:
-8 aparate foto digitale, o imprimanta color, 1 laminator, 1 panou modular expozitional – IREX
-un panou modular – sponsor local
-materiale consumabile – fundatia World Vision si Primaria Adancata
- protocol evenimete culturale - agenti economici locali
Resurse umane implicate: Bibliotecarul, instructor voluntar, 15 tineri voluntari din grupul de
sprijin al bibliotecii
In medie timpul alocat acestui serviciu de 1 persoana pe saptamana a fost de 6 ore
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Consumul mare de materiale pentru realizarea expozitiilor , au fost gasite soluții : tiparirea
fotografiilor alb negru,,prezentarea de tip slide show, -videoproiecție a fotografiilor.
Asigurarea protocolului cu ocazia desfasurarii expozitiilor- au fost atrasi sponsorilor locali
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
- bibliotecarul are nevoie de un grup de sprijin pentru promovarea serviciului, organizarea
expozitiilor, etc
-este important ca biblioteca sa aiba o relatie buna cu institutiile locale( scoala, biserica, etc)
pentru a avea acces la evenimentele organizate de acestea, in scopul postarii ulterioare a
imaginilor pe blogul Biblioblitz.
-atragerea sponsorilor este deosebit de importanta pentru asigurarea continuitatii seviciului
- evaluarea periodica a activitatii serviciului
-respectarea obiectivelor propuse, a termenelor de indeplinire
- verificarea functionarii aparaturii la restiturea ei de catre utilizator
- comentariile foto voice ca si imaginile utilizate la expozitii sa nu lezeze imaginea vreunei
persoane
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Actualmente serviciul poate asigura pentru utilizatori imprumutul la domiciliu a maxim 8 aparate
foto saptamanal, exista deasemeni posibilitatea de prelucrare a fotografiilor in biblioteca,cele 4
calculatoarele de la serviciul Biblionet putand fi folosite si in acest scop. Sunt organizate lunar
cursuri de initiere si formare sutinute in biblioteca unde utilizatorii ]nvata sa utilizeze aparatura
foto, sa prelucreze fotografii cu ajutorul computerului si sa foloseasca metoda fotovoice pentru a
aduce in atentie probleme ale comunitatii.Serviciul are 75 de utilizatori care sunt initiati si
desfsoara sesiuni foto ]n localitate ca participanti la evenimente organizate sau ca observatori ai
comunitatii dar utilizeaza si in scop personal aparatura foto.Serviciul ofera posibilitatea ca spatiu
, materiale, resurse umane organizariide expozitii cel putin de 3 ori pe an.Blogul Biblbioblitz
reprezinta o adev[rata cronica in imagini a vietii comunitatii contribuind foarte mult la
promovarea imaginii comunitatii si conservarea identitatii locale .
Pentru viitor pe langa cercul foto voice in cadrul serviciului va fi infiintat yn cerc de fotografie
artistica, numarul utilizatorilor va fi in crestere
Atragerea agentilor economici locali prin organizarea de expozitii foto de promovare a serviciilor
oferite de acestia.
Marirea numarului de aparate foto la imprumut.
Extinderea promovarii serviciului si in cadrul retelelor de socializare.

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://bibliotecaadancata.blogspot.ro/2012/12/biblioteca-stefan-tanase-adancata.html

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 11.07.2013
Nume Ștefan Mariana
Funcție Bibliotecar

