Aplicăm pentru tema:


Agricultură

Tipul de bibliotecă:
 bibliotecă comunală.
Informaţii de contact:
Numele bibliotecii BIBLIOTECA COMUNALĂ BÎRA
Adresa
COMUNA BÎRA, JUDEȚUL NEAMȚ
Numărul de telefon 0233765502/507
Judeţul
NEAMȚ
URL-ul site-ului bibliotecii
Persoana de contact
GHERASIM MIMI
E-mail și telefon pentru persoana de contact gherasim_mimi@yahoo.com
Responsabil bibliotecă MIMI GHERASIM
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
. ”Economisesc și câștig cu biblionetul în comuna mea”De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de
bună practică? (maxim 500 de cuvinte)
Mijloacele de informare modernă(acces gratis la internet prin programul Biblionet”)au amplificat
importanța și impactul bibliotecii în comunitate , cu deosebire în momentul când am inițiat și
dezvoltat serviciul de inițiere și aprofundare în accesarea site-ului APIA și întocmirea cererilor
electronice pentru subvenție în agricultură.
Serviciul acesta a oferit oamenilor cea mai bună cale și măsură de a-și rezolva cu ușurință
problemele economisindu-le timpul timpul , banii și efortul, aducându-le siguranța digitizării cât
mai corecte a cererilor.
“Este o inițiativă foarte bună, deoarece economisim timp și bani. Aveam de făcut drumuri
timp de patru zile la APIA și cheltuiam minim 10 lei în fiecare zi, dacă nu exista această
oportunitate. Acum vin mai des la bibliotecă pentru informațiile pe care le găsesc pe
internet. Sînt mult mai mulțumită de serviciile pe care biblioteca le oferă”, a spus Ramona
Hănduc, unul dintre fermierii care au depus o cerere APIA la biblioteca locală;
”Nu mai stăm la cozile de pe holurile centrului Apia și când ajungem la rând să avem
surpriza că nu avem tot ce ne trebuie și s-o luăm a doua zi sau/și a treia zi de la capăt.Sapoi acolo ce stiu eu să arăt pământul pe hartă, pe calculator?.La bibliotecă e altceva.
Doamna Mimi știe să ne explice si să ne arate exact.Nu mai pierdem atâta timp și nici nu
mai cheltuim atâția bani pe drum.Pentru noi,bătrâni și bolnavi, e o binecuvântare
biblioteca cu serviciile ei pentru noi”-e mărturisirea doamnei Munteanu Silvia, femeie în
vârstă de 76 ani;
”eu sunt o persoană pentru care timpul e foarte scump.Dac-ar fi fost să-l pierd prin
Roman, renunțam la subvenție.Biblionetul și proiectul bibliotecarei de a colabora cu APIA
mi-a surâs ca o oportunitate.și sunt sigur că nu numai mie.Din toată inima dau un like
acestei initiative” a conchis , mai mult pe fugă, dl Daniel Cîniparu, un ardelean pripăsit pe
aceste meleaguri și îndrăgostit de ele.
Edilii comunei au îmbrățișat idea acestei acțiuni și a sprijinit-o fiind convinși de utilitatea ei și
avantajele aduse fermierilor ce-i reprezintă:”Suntem deschiși la orice e bun si benefic.

Serviciul propus de doamna bibliotecară l-am întâmpinat ca pe o mană pentru agricultorii
nostri, mare parte din ei în vârstă(…)Vom sprijini acest lucru și in viitor și vă pot spune că
trecând pragul bibliotecii comunale Bîra unde bogatia e la ea acasa,.cultura fiecarui
fermier creste direct proportională cu valoarea declarației APIA, intr-un spatiu comod și
dotat corespunzator”a declarant dl viceprimar C-tin Ciobanu într-un comunicat de presă.
“A trece pe la doamna Mimi e un reflex în Bîra: fac împreună schițele de cadastru pentru
parcele, se ajută la formulare, lucrează împreună pentru proiectul cu APIA. Și, oricum, la
bibliotecă, poți să te vezi la o cafea cu mare parte din sat. Pe aici oamenii nu se caută de
nevoie, se întâlnesc oricum….”a consemnat Irina Păcurariu, în volumul “Căutătorii de povești”,
Acest serviciu a adus notorietate bibliotecii având un mare succes în rândul comunității.În
plus, mulți fermieri non-utilizatori au devenit utilizatori activi ai bibliotecii pentru variate activități și
servicii.
Deasemeni am fost contactați pe diferite căi de colegi bibliotecari și de primari din diferite localități
rurale din țară spre a le oferi informații despre acest serviciu în vederea realizării acestuia și de
către comunitatea lor, iar IREX-ul a preluat ideea pt un contract de colaborare cu APIA pentru
toate bibliotecile publice cu Biblionet.
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Date statistice socio-demografice locale :
Populație totalǎ; 1916 locuitori din care:0-3an= 51 ;3-6ani =59 , 7-10 ani=98
;11-15ani =92;
16-20 =86
;21-40ani = 536
; 41-60=690
, peste 60ani = 355 .
Pe niveluri de
educaţie în comuna Bîra avem ; elevi /studenți =365
; studii primare/gimnaziale 877
;studii
medii=380
;
studii
superioare=
106
.
Structura enciclopedică a colecțiilor reprezintă un număr de 10463volume.Sunt
înscriși un număr de 303 cititori.În anul 2012 au fost făcute 8816 tranzacții de împrumut, indicile
mediu de frecvență zilnică fiind de 21 cititori la un număr de 12278 vizite la bibliotecă, iar la
internet au fost 7481 utilizatori din toate categoriile sociale si de vârstă
.În ceea ce priveste serviciul adus în sprijinul agricultorilor , în anul 2010 au fost întocmite 400
cereri, s-au digitizat 716 ha teren agricol(în comunitate s-au atras 4miliarde 180 mii lei);în 2011
au accesat site-ul peste 500 utilizatori, s-au întocmit 252 cereri pe o suprafață de 758 ha(s-au
atras 4 miliarde396 milioane lei);în 2012au accesat peste 350 utilizatori și s-au întocmit 196
cereri pe 862 ha teren, iar în 2013 au accesat site-ul 309 utilizatori și s-au întocmit 168 cereri
pe 881 ha teren agricol.
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca comunală Bîra centru cultural si local de informare s-a impus ca instrument de difuzare
a informațiilor de tot felul tuturor utilizatorilor servind nevoilor de informație și educație a
cetățenilor.În ultimii ani , în centrul atenției a fost și este serviciu oferit agricultorilor și fermierilor
din comuna noastră si cele vecine acela de a întocmi electronic cererile pentru subvenție în
agricultură.Biblioteca a oferit toată logistica necesară, consultantă gratuită, ajutor profesionist în
domeniu.
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de
cuvinte)
Cozile enorme la centru Apia, timpul pierdut, banii cheltuiți în mai multe rânduri până la
definitivarea cererii, i-au făcut pe localnici să se plângă iar plânsul acesta a dat de gândit edililor.
Biblioteca a venit cu ideea salvării ,propunând acest serviciu la ea acasă având toate
oportunitățile: calculatoare, internet, spațiu , cunoasterea de către bibliotecar a tuturor tarlalelor
ce fac obiectul digitizării, relația f. bună de colaborare bibliotecă-primărie(registrul agricol).
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)

Beneficiarii direcți ai acestui serviciu sunt : agricultorii de la 18 la 90 ani, toți care au pământ
in proprietate sau în folosință cu parcele eligibile pentru subvenție.
Beneficiari indirecti sunt: biblioteca( a căpătat mai mult respect în rândul presei , a conducerii
administrației locale, si-n rândul non-utilizatorilor), centru Apia , primăria .
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
În general agricultorii cu vârstă înaintată, vedeau în bibliotecă doar un serviciu de împrumut cărți
în folosul copiilor…cu timpul, li s-au demonstrat că în instituție se întâmplă și altceva:
cursuri,diverse activități socio-culturale și se implementează servicii în folosul întregii comunități.
Când cererile pentru subvenție în agricultură se făceau pe format letric și parcelele se desenau
pe hărți(de hârtie) specifice fiecărui bloc fizic, agricultorii și agentul agricol au cerut ajutorul
bibliotecarului și l-au primit. S-au speriat când au auzit de cererile electronice și de deplasarea la
oraș. Având oportunitatea biblionetului, mi-a venit ideea de-a aduce specialistul Apia la bibliotecă
pentru a scuti țăranii să-și piardă timpul, banii și efortul.
Bibliotecarul s-a instruit în domeniu încât și atunci când specialistul Apia nu era, se puteau
digitiza parcelele și întocmi cererile.
Acest serviciu a avut un ecou puternic în rândul comunității, ale vecinilor ei, a mass-mediei și de
aici a plecat ideea colaborării Biblionet-Apia la nivel național.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Scopul creării acestui serviciu a fost acela de a economisi timpul , banii și efortul agricultorilor din
comunitate , de-a le ușura această” acțiune Apia”
Obiectivele principale:
-scutirea anuală a drumului (20 km) din localitate până la sediul Apia;
-completarea în timp util și sigur a actelor necesare dosarului de subvenție;
-digitizarea cât mai corectă a parcelelor primind ajutorul bibliotecarului, agentului agricol și alți
colaboratori voluntari;
-economisirea banilor pe transport;
-încurajarea tuturor celor care se încadrează în lege pentru subvenție, să nu renunțe la dreptul lor
de frica formularelor și a computerului.
Obiectiv colateral;
-descoperirea că se pot folosi și alte servicii ale bibliotecii în diferite scopuri și interese.
-creșterea numărului de utilizatori și beneficiari.
.
Prin acest serviciu, biblioteca si-a adus raportul în totalitate în a rezolva cu ușurință
problema subvenției în agricultură a tuturor agricultorilor cu acest drept, a stârnit admirația și
respectul atât pentru ea cât și pentru edili, a stârnit interesul și pentru alte lucruri ce se intâmplă
în bibliotecă convingând comunitatea că este în interesul ei.
Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Îndată ce am propus acest serviciu, aducând argumente în ceea ce privește o bună desfășurare
a acestei acțiuni,conducerea primăriei a îmbrățișat ideea și mi-a acordat tot sprijinul necesar. În
primul rând am promovat serviciu punând anunțuri la sediul bibliotecii, primăriei și la toate
panourile din localitățile comunei.Bibliotecarul s-a instruit la Centrul Apia și a pus la dispoziție
logistica bibliotecii apoi , cu ajutorul primăriei , a convins specialistul Apia să se deplaseze în
comună. De la 1 martie până pe 15 mai agricultorii au pășit pragul bibliotecii, pe baza unei
planificări APIA pentru a-si întocmi cererea de subvenție.Bibliotecarul a arătat fiecărui cum să
acceseze internetul si cum să folosească site-ul APIA . Împreună cu specialistul Apia am utilizat
aplicația IPA pentru fiecare agricultor/fermier în parte . Condiția necesară aplicării este ca
solicitantul să aibă acces la internet și să aibă un browser de internet instalat pe calculator.Astfel
pe baza unui nume de utilizator și a unei parole de acces furnizate de APIA, solicitantul prin
bibliotecar și specialist Apia a putut accesa aplicația schițându-și cu precizie parcelele pe un
ortofotoplan apoi a putut să-și introducă toate datele parcelei digitizate sub formă alfanumerică

finalizându-se in mod electronic cererea.
Cei care au digitizat în primul an(2010) parcelele, în anii următori au făcut doar actualizări ori
modificări ale culturii ori de suprafață,completări sau corectări, după caz, realizând o economie
importantă de timp.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
În primăvara anului 2010 agricultorii au primit invitații de la APIA Roman pentru a depune
cererea de sprijin. Erau reticenți și dezamăgiți, reticenți că vor putea să-și rezolve problemele
prin noile tehnologii și dezamăgiți că vor pierde energie, timp și bani prin deplasarea lor la Centru
.Trecuseră doar două luni de când s-a implementat la bibliotecă programul Biblionet si primisem
calculatoarele.Am propus acest serviciu și îndată am lansat
ideea foarte apreciată in
colectivitate.A urmat convingerea responsabilului de comună de la Apia să vină la noi si
anunțurile prin afise la toate punctele de afișaj din comună.În zilele planificate, agricultorii s-au
prezentat la bibliotecă și au primit tot sprijinul
Primul rezultat al acestui serviciu a fost accesarea site-ului de peste 1500 de ori și finalizarea a
400 de cereri care au adus in comună peste 4 ( patru) miliarde de lei.
Deasemeni a permis autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi membrilor
comunităţilor locale, să îşi poată îmbunătăţi şi mai mult percepţia asupra diversificării serviciilor
de bibliotecă, sporirii rolului bibliotecii publice în comunitate.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resursele existente în bibliotecă: spațiu, calculatoare , internet, imprimantă
Resurse suplimentare (atrase de la primărie)hârtie pentru imprimarea declarației de suprafață si
alte materiale de birou necesare, asigurarea transportului responsabilului Apia
Resurse umane: bibliotecar, agent agricol, specialist Apia.(toți la dispoziția cetățenilor zilnic intre
orele 8,00-16,00 cu prelungirea programului de câte ori a fost cazul) .
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Singurul obstacol în dezvoltarea acestui program/serviciu a fost comoditatea expertului Apia care
a fost convins mai greu să se deplaseze in comună. Punându-i la dispoziție transportul de catre
primărie și oferindu-i condiții mult mai bune decât la centrul Apia, am depășit această problemă.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Efectuând acest serviciu în bibliotecă, membrii comunității și-au schimbat percepția asupra
bibliotecii recunoscând că aici nu e doar un lăcas de cultură , ci și de informare și informații, o
instituție care oferă servicii diverse în interesele și beneficiile lor. Am descoperit faptul că dacă
oferi ,ți se și dă: mulți dintre beneficiarii acestui serviciu au devenit voluntari in alte servicii și
activități ale bibliotecii. Foarte importantă a fost relatia de colaborare cu administrația locală și
sprijinul oferit de aceasta .
Orice bibliotecă comunală cu Biblionet ar putea să pună în practică acest serviciu pornind de la
voința si disponibilitatea bibliotecarului, dotările și spațiul adecvat, de la colaborarea cu primăriile
și centrele Apia până la primirea și rezolvarea problemelor agricultorilor cu drept de sprijin în
agricultură.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Acest serviciu se dsfăsoară anual în perioada februarie-mai cu prelungire până pe 15 iunie.
Pentru viitor, planul meu ar fi să pot aduce la bibliotecă specialiștii responsabili APIA nu doar
pentru comuna mea, ci și pentru cele două comune vecine(Boghicea și Stănița) care nu au
biblioteci.Spațiu și logistica pot permite acest lucru .
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 online care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 06.07.2013
Nume: MIMI GHERASIM
Funcție BIBLIOTECAR

