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Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
Cursuri de legumicultura - derulat de Biblioteca comunal[ Faraoani jud. Bacau ]n perioada 05 –
14 iunie 2013.
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Serviciul„Cursuri de legumicultura”
Programul „Cursuri de legumicultura” derulat de biblioteca comunala Faraoani a avut un impact
pozitiv in comunitate.Desi initial a fost gandit sa ofere informatii despre cultura legumelor in solar
unui numar de 15 adulti care au sau doresc sa-si construiasca un solar, deoarece cererea de
participare la curs a fost mai mare ,in final la curs au participat 22 de adulti.Cursul a fost unul
interactiv iar participantii au fost deosebit de interesati iar prezenta lor a fost aproape 100% pe
tot parcursul cursului. Din chestionarele aplicate participantilor la finalul cursului am constatat ca
ei au apreciat cel mai mult disponibilitatea lectorului de a raspunde la toate intrebarile lor legate
de legumicultura.Cursul a fost apreciat de catre cursanti ca fiind foarte bine organizat iar 10%
dintre ei au specifict ca livrarea unui asemenea curs ar fi mai benefica in lunile de iarna inaintea
infiintari culturilor. La intrebarea din chestionar :„In ce mod considerati ca informatiile primite va
vor ajuta pe viitor?” un cursant a raspuns:”Agricultura și in mod special gradinaritul este o
ocupatie frumoasa iar informatiile primite mi-au dat avant sa aprofundez pasiunea mea pentru
plante si sa-mi doresc sa o transform chiar intr-o afacere”. Din discutiile purtate cu lectorul
cursului, acesta si-a manifestat uimirea ca la acest curs prezenta a crescut de la o zi la alta iar
interesul participantilor a fost pentru el un stimulent real pentru a veni mereu cu noi informatii.
Cel mai mare impact pentru participantii la curs l-a avut vizita facuta la Statiunea de cercetare
legumicola Bacau si la o ferma particulara unde cursantii au vazut pe viu cum se cultiva legumele
si cum se trateaza ele.. Printre cursanti am avut o doamna care a preferat sa-și ia fetita de 3 luni
cu ea in aceasta vizita ,decat sa lipseasca. Pe tot parcursul cursului am avut mai multe cereri din

partea locuitorilor comunei de a repeta acest curs si anul viitor exprimandu-si regretul ca nu s-au
inscris la acest curs. D-l Director Executiv Aichimoaei Vasile de la Camera Agricola Judeteana
Bacau care a participat la deschiderea cursurilor precum si la inmanarea diplomelor, si-a exprimat
speranta unui parteneriat de lunga durata pentru a putea instrui pe viitor cat mai multi adulti din
comuna pentru accesarea fodurilor europene in anii urmatori.
Prin acest program am realizat un lucru deosebit, am implinit o nevoie exprimată de locuitorii
comunei si anume aceea de a aduce specialistii in comuna pentru a ajuta adultii tineri sa-si
demareze o afacere in domeniul agriculturii . Este un curs practic care le-a aratat participantilor
ca prin munca si determinare poti reusi sa porsperi si in Romania.
Eu consider ca acest program poate si trebuie sa fie preluat de catre toate comunele care au
potential agricol , ca si un model de buna pactica, deoarece adultii tineri care nu-si gasesc un loc
de munca dar detin teren agricol ar putea in urma acstui curs sa-si faca mici ferme de
semisubzistenta care sa-i ajute sa treaca mai usor peste perioadele de criza. De ce adultii tineri?
Deoarece ei nu au practicat agricultura decat intr-un mod sporadic si nu au informatiile necesare
cultivarii pamantului in mod eficient.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Comuna Faraoani este situată la 17 km sud de municipiul Bacau. Are in componenta 2 sate
Faraoani si Valea Mare, cu o populatie de peste 5000 de locuitori.
Biblioteca comunala „Ep.Ioan Duma” Faraoani a luat fiinta in anul 1950 la initiativa unui grup de
intelectuali din comuna. In acest moment biblioteca detine un numar de peste 14 mii de volume si
are peste 400 de cititori care frecventeaza biblioteca de cel putin doua ori pe luna. Zilnic calca
pragul bibliotecii intre 40-50 de utilizatori care vin pentru serviciul de imprumut la domiciliu sau
pentru a accesa cele 4 calculatoate conectate la internet ori pentru a-si lista cu ajutorul
imprimantei diferite informatii.
In ultimi 4 ani nr.utilizatorilor adulți a-I bibliotecii a crescut, aceștia venind în special pentru a
accesa internetul în căutarea unui loc de muncă sau a diferitelor informații de uz personal.
Populaţia pe categorii de vârstă: 17.66% sub 14 ani,57,39% 15-59 ani,24,95 peste 60 ani.
Populaţia de nivelul de educaţie:Populatia cu varsta cuprinsa intre 25-60 ani are un nivel mediu
de educatie 8-10 clase
Populaţia pe categorii de venituri:
Populatia activa este putin peste 40% din care 20% au salarii minime,15% salarii medii iar 5% au
salarii peste medie.
Ocupatia principală a adulților apți de munca este agricultura. Cele câteva ferme de legume din
zonă absorb aproximativ 10% din forta de muncă, restul populației își cultivă terenurile rămase în
apropierea locuințelor.

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca comunală Faraoani este situată în apropierea școlii și are ca și utilizatori în majoritatea
copii de varstă școlară. Pentru a atrage utilizatorii adulți biblioteca a dezvoltat mai multe servicii
pentru a atrage utilizatorii adulți la bibliotecă. Biblioteca a derulat în anul 2012 un proiect TiA ,
un schimb de tineri ,în parteneriat cu o asociație la care au participat ca și voluntari și facilitatori
un numar de 10 adulți din comună. Biblioteca are amplasat în holul de la intrare un muzeu

etnografic constituit din diferite obiecte tradiționale vechi, donate de locuitorii comunei și care
este vizitat anual de grupurile de turiști ce poposesc în comună. Cursurile de legumicultură
organizate de biblioteca comunală Faraoani au venit în întâmpinarea doleanței adulților din
comună care ,negăsindu-și locuri de muncă, și-au construit în propriile grădini câte un solar în
care au cultivat legume pentru nevoile proprii. Problema era că nu aveau cunoștințele de
specialitate necesare unei culturi eficiente și deseori pierdeau recolta. Astfel la inițiativa lor
biblioteca a adus un inginer specialist în legumicultură care le-a predat aceste cursuri. Cursul a
fost deosebit de bine primit în comunitate iar numărul cursanților a crescut de la 16, în prima zi,
până la 22. În urma acestui curs a crescut și numărul utilizatorilor adulți a-i bibliotecii precum și
prestigiul ei în comunitate.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Problema pe care am încercat s-o rezolvăm prin acest serviciu a fost lipsa informațiilor de
specialitate cu privire la cultivarea eficientă a legumelor în solarii și câmp precum și
transformarea acestei ocupații în una profitabilă pentru membrii comunității. Această problemă
am identificat-o din discuțiile purtate cu adulții care frecventau biblioteca în căutarea de
informații pentru cultura legumelor. În anii comunismului au existat în zonă două mari ferme
legumicole unde copii mergeu în vacanțele scolare să muncească pentru un ban de buzunar.Acei
copii au devenit acum adulți iar cunoștințele acumulate în copilărie au fost uitate iar prin aceste
cursuri mulți dintre ei și-au împrospătat cunoștințele și au învățat cum să cultive eficient
legumele. Pământul din zona comunei Faraoani s-a dovedit totdeauna propice cultivării
legumelor iar acest lucru era cunoscut de mulți locuitori. Prin acest serviciu biblioteca le-a facilitat
adulților accesul la informațiile de profil prin aducerea, ca și lector ,a unui inginer cu experiență în
domeniu. Deoarece în comună există un număr destul de mare de adulți fără locuri de muncă :
mame care-si cresc copii, bunici tinere care nu au ajuns încă la pensie, bărbați disponibilizați și
care nu și-au mai găsit de muncă din cauza vârstei, am considerat o prioritate acest curs pentru ai ajuta să treacă peste această perioadă de criză din viața lor.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Ca și grup țintă au fost alese persoanele adulte fara loc de muncă dar care, au o gradină și
pasiunea pentru cultivarea legumelor. Prin implicarea adulților în proiect, au beneficiat indirect și
familiile acestora. Clubul de legumicultură înființat în urma cursului și în care se pot înscrie și alțe
persoane din comună, sper sa fie nucleul unei viitoare afaceri pentru membrii ei. Prin schimbul de
informații pe domeniul legumiculturii între membrii clubului și prin diseminarea lor în comunitate
,se lărgește aria beneficiarilor acestui proiect. Ca și beneficiari indirecți sunt persoanele care vor
cumpăra aceste legume și le vor promova pe pagina de Facebook : Coșul de legume Faraoani-Bc.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Cursul de legumicultură este inovativ si original deoarece aduce multe informații noi despre
cultivarea legumelor și se adreseaza direct membrilor comunității care au nevoie de aceste
informații. Prin partea practică a cursului ,cursanții au putut experimenta pe viu toate lucrarile
executate de profesionoștii din domeniu. Oportunitățile oferite de acest curs i-a ajutat pe cursanți
să afle informații despre accesarea fondurilor europene pe agricultură și despre întocmirea unui
dosar pentru accesare acestor fonduri. Cursul are continuitate prin înființarea clubului unde vor
putea sa-și împărtășeasca uni altora din experiența proprie sub directa îndrumare a unui
profesionist în domeniul legumiculturii.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)

Scopul proiectului este dezvoltarea unui club de legumicultură în biblioteca din comuna Faraoani.
Obiectivele proiectului sunt:
1.Dezvoltarea abilităților de cultivare a legumelor în solar prin organizarea unui curs practic de
legumicultură în parteneriat cu asociațiile și fermele din comună pentru un grup de 15 adulți din
comuna Faraoani în prima lună de proiect.
2.Împărtășirea de bune practici din domeniul legumiculturii ,între membrii clubului, prin întâlniri
bilunare la bibliotecă începând cu luna a doua de proiect.
3. Promovarea produselor legumicole locale prin crearea unei pagini de Facebook administrată de
bibliotecar și prezența membrilor clubului la Ziua comunei, Ziua Recoltei și la târgurile duminicale
din comună în ultima lună de proiect.
La cursurile de legumicultură au participat un număr de 22 adulți care în partea practică a
cursului au vizitat Stațiunea de cercetare legumicolă din Bacău precum și o fermă din comună,
astfel primul obiectiv al proiectului a fost atins.
În a doua luna de proiect am înființat clubul și am creat o pagină de Facebook : Coșul de legume
Faraoani-Bc ,unde am promovat proiectul și am postat fotografii din solariile cursanților.
Tot în a doua lună de proiect am stabilit regulamentul de funcționare a clubului ,am completat
listele de culturi pentru fiecare membru și am stabilit modalitatea de comunicare pentru
distribuirea coșului de legume, atingându-ne astfel și cel de-al doilea obiectiv.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
În comuna Faraoani există potențial de producere a legumelor în solarii și în câmp. Mulți adulți
din comună și-au exprimat dorința de a afla mai multe despre cultivarea legumelor în solar pentru
necesarul familiei si pentru obținerea de venituri suplimentare pe perioada crizei. Biblioteca
comunală a identificat această nevoie și a organizat un curs de legumicultură pentru care a
obținut finanțare prin programul Biblionet „Idei de multe mii de lei”. Cursul a fost ținut de un
lector de la Camera Agricolă Județeană Bacău , cu care am ]ncheiat un parteneriat, timp de 10
zile, 4 ore pe zi iar la curs au participat 22 de adulți. După curs un număr de 11 cursanți s-au
înscris în clubul de legumicultură înființat în biblioteca Faraoani. În cadrul clubului membri își
împărtășesc exemple de bune practici în domeniul cultivării legumelor sub directa îndrumare a
unui inginer legumicultor. De asemenea tot la întâlnirile bilunare ale clubului de la bibliotecă ,
adulții își promovează produsele pe pagina de facebook `Coșul de legume Faraoani-Bc~ postând
fotografii și făcând oferte de produse. Până în acest moment au sosit primele comenzi de produse
care vor fi livrate către solicitanți la sfârșitul saptămânii în curs.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea programului a început încă din momentul în care am obținut finanțarea lui. Am
comunicat primăriei Faraoani această reușită apoi am demarat activitățile de promovare a
cursului prin afișe și anunțuri la bisericile din comună, deschiderea contului, selectarea lectorului
și a cursanților, pregătirea materialelor de curs și întocmirea planului de livrare a cursului precum
si realizarea achizitiilor pentru curs. Deschiderea cursului a avut loc la biblioteca comunală
Faraoani in ziua de 05.06.2013, la care a participat și directorul executiv al Camerei agricole
județene Bacău. Prima evaluare am făcut-o după a doua zi de curs când am primit alte cereri de
participare la curs, astfel din prima până în a treia zi de curs numărul participanților a crescut de
la 16 la 22. La acesta a contribuit și seriozitatea cu care a fost pregătit și organizat cursul precum

și renumele lectorului. Ultima evaluare a cursului a fost facută în ziua examenului când la final am
aplicat cursanților un chestionar în care si-au exprimat părerea lor despre acest curs și rezultatele
lui.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resursele necesare implementării acestui program au fost cele existente în bibliotecă, prin
programul Biblionet: calculatoare, imprimantă, scanner, videoproiector, precum și cele
achiziționate prin proiect: aparat foto, laptop, flipchart, tăvi alveolare, semințe, consumabile
(hârtie,carioci,etc), măsuțe pentru târguri, produse pentru protocol și plata lectorului. La reușita
acestui curs au contribuit și voluntarii asociației partenere Agnesiana, care au pregătit spațiul
pentru curs,au pus afișe au curățat și amenajat sala și au ajutat la pregătirea zilnică a
protocolului. Tot de la această asociație am primit și o sponsorizare de 100 lei pentru protocol,
De asemenea eu ca și bibliotecar am participat la toate activitățile de organizare a cursului, care
au durat o saptămană 2 ore/zi împreună cu voluntarii precum și 4 ore/zi 10 zile(toată perioada
cursului), la pregătirea materialelor pentru curs: imprimarea pe hârtie a tuturor schemelor de
tratament și pregătirea materialelor pentru partea practică.
Pentru realizarea afișelor de
promovare a cursului și a clubului, am primit o sponsorizare de 100 lei din partea Primăriei
Faraoani. Pentru fiecare întâlnire a clubului am beneficiat de ajutorul unui voluntar cu care am
pregătit materialele necesare pentru desfășurarea întâlnirii : Pliante cu diferite produse,
anunțarea membrilor ,amenajat sala și protocol
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Deschiderea unui cont la trezorerie de către Primăria Faraoani a fost cea mai mare provocare
deoarece un asemenea proiect era o noutate. Câștigarea încrederii cursanților cu privire la
seriozitatea cursului a fost un obstacol depășit încă din prima zi cu ajutorul lectorului care s-a
dovedit a fi o persoană carismatică si foarte bine pregătită. Tot cursul a fost o provocare pentru
mine deoarece este primul meu proiect care vizează adulții, care de obicei sunt mai reticenți la
nou. Prin seriozitate și prin activitățile propuse în cadrul acetui curs , am depășit acest obstacol iar
în momentul de față cursanții vin mai des la bibliotecă în căutarea de noi informații și noi cursuri.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Încrederea în forțele proprii este prima lecție învățată în urma implementării acestui program.
Orice bibliotecar comunal poate pune în practică un asemenea program sau unul asemănător pe
alt domeniu dacă are dorința de a fii de folos comunității din care face parte. În comunitățile mici
e fosrte greu să te afirmi dacă nu ești profesionist bun în domeniul pe care-l practici. Un
bibliotecar trebuie să se pună în slujba comunității, să caute informații, să identifice nevoi, să
propună soluții și astfel să contribuie la dezvoltarea localității. Astfel va realiza scopul pentru care
ființează o bibliotecă: aceea de a fi un centru de informare pentru locuitorii comunei.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Continuarea programului va fi asigurată prin clubul de legumicultură de la bibliotecă, de a carui
organizare se v-a ocupa bibliotecarul, unde adulții interesati se pot întâlnii, schimba informații și
învăța unii de la alții. Tot ca si continuare a programului, daca vor fi solicitari, speram sa gasim
sponsori pentru a livra acest curs si anul viitor pentru un alt grup de adulti din comuna. În
momentul de față programul este în derulare și proiectul în curs de implementare. Din luna
august vom participa cu produsele noastre la târgurile din comună și la târgul de toamnă deschis
la Centru de afaceri Bacau din luna octombrie ,unde sperăm să ne facem cunoscuți. Dorim ca
inițiativa locală „Coșul de legume Faraoani~, să-l transformăm într-un brand și ca legumele

noastre să-și găsească un loc binemeritat pe piețele băcăuane. Pe viitor am dori ca acest club sa
se transforme într-o asociație de mici producători de legume și împreună sau separat, să accesăm
fonduri europene pentru a ne transforma pasiunea într-o afacere. Pentru o comună ,un asemenea
proiect, poate fi o șansă de lansare și afirmare pentru cetățeanul de rând, fara surse de
finanțare, și poate duce la dezvoltarea unei economii sănătoase pe plan local prin muncă, pasiune
și perseverență.
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.
https://www.facebook.com/pages/Cosul-de-legume-Faraoani-Bc/269912713148548

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 12.07.2013
Nume Farcas-Lohan Felicitas
Funcție Bibliotecar

