Regulamentul Concursului “Instruieşte-ţi comunitatea!”
Informaţii generale despre Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea”

1.

IREX lansează invitaţia de a participa la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”
bibliotecilor şi bibliotecarilor din bibliotecile publice din România. Pot participa la acest
concurs şi alte biblioteci sau instituţii info-documentare care demonstreazǎ cǎ oferǎ cel
puţin 10 ore pe sǎptǎmânǎ servicii pentru comunitatea extinsǎ.
Scopul acestei competiţii este sǎ încurajeze bibliotecarii sǎ iasǎ în întâmpinarea
comunităţilor pe care le servesc şi să acţioneze pentru a satisface nevoile reale de instruire
ale membrilor comunitǎţii.
IREX aşteaptă aplicaţii pentru finanţări cuprinse între 100 şi 1.500 USD, care să sprijine
bibliotecile în organizarea şi punerea în practică a unor programe de instruire bazate pe
nevoile comunitǎţii. Durata organizǎrii şi implementǎrii programului de formare propus
trebuie să fie cuprinsă între o lună şi şase luni. Durata propriu-zisǎ a cursului trebuie sǎ fie
de minim 10 ore.
Obiective generale ale Concursului “Instruieşte-ţi comunitatea!”
• sǎ încurajeze bibliotecile sǎ organizeze şi sǎ livreze cursuri bazate pe nevoile comunitǎţii;
• sǎ încurajeze diseminarea ideilor noi şi experienţei legate de organizarea şi livrarea de
cursuri bazate pe nevoile comunitǎţii;
• sǎ disemineze bunele practici cu privire la organizarea şi livrarea de cursuri bazate pe
nevoile comunitǎţii în biblioteci;
• sǎ punǎ bazele unei colecţii online de materiale legate de instruirea bazatǎ pe nevoile
comunitǎţii (organizare şi livrare de cursuri sau alte forme de instruire în biblioteci), colecţie
care sǎ fie utilǎ bibliotecarilor pentru replicarea cursurilor sau programelor de instruire în
alte comunitǎţi cu nevoi şi caracteristici similare.
Calendarul Concursului “Instruieşte-ţi comunitatea!”

2.

Începând cu 15 februarie 2011, Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!” se va desfăşura
trimestrial, în ediţii libere sau ediţii tematice. Astfel, derularea competiţiei are următoarele
etape:


anunţarea ediţiei şi a temei de ediţie (dacă este cazul): data de 15 ale primei luni;
(exemplu: prima ediţie din 2011, anunţarea ediţiei şi a temei de ediţie: 15 februarie 2010)



perioada de înscriere în competiţie a propunerilor de cursuri / programe de instruire 30 de zile calendaristice, începând cu data de 20 ale primei luni;
(exemplu: prima ediţie din 2011 - propunerile primite în perioada 20 februarie, ora 0.01 - 21 martie,
ora 24.00 vor fi înscrise în competiţie)
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preselectarea aplicaţiilor şi anunţarea propunerilor finaliste - 15 zile;
(exemplu: prima ediţie din 2011 - preselecţia se încheie pe 5 aprilie, când sunt anunţate cele 3
propuneri finaliste)



discuţii online între membrii juriului şi finaliştii ediţiei pentru clarificarea unor aspecte
din aplicaţiile finaliste - vor fi programate într-una dintre cele 10 zile care urmeazǎ
anunţǎrii finaliştilor. Data şi ora întâlnirii online vor fi comunicate pe forum cu cel
puţin o zi înainte;
(exemplu: prima ediţie din 2011 - discuţia online între membrii juriului şi finaliştii ediţiei va fi
programatǎ în intervalul 6 – 15 aprilie)



selecţia finală şi anunţarea câştigătorului ediţiei – la 5 zile dupǎ discuţia online între
membrii juriului şi finaliştii ediţiei.
(exemplu: prima ediţie din 2011 - votul juriului se va desfǎşura online pe forumul biblionet.ro în
intervalul 15 – 20 aprilie, iar anunţarea câştigǎtorului se va face pe forum cel târziu pe 21 aprilie).

Calendarul şi programarea etapelor pot sǎ difere de la ediţie la ediţie. Acestea vor fi
anunţate pe website-ul și forumul biblionet.ro odatǎ cu anunţarea ediţiei. Orice modificǎri
faţǎ de anunţul iniţial (extinderea termenului limitǎ pentru înscriere, schimbarea datei
pentru discuţia online dintre finaliştii de ediţiei şi membrii juriului) vor fi anunţate în timp util
pe website-ul și forumul biblionet.ro.
În cazul ediţiilor tematice, termenul limită pentru anunţarea temei de ediţie este data de 15
a primei luni, pe website-ul www.biblionet.ro şi în secţiunea dedicată acestei competiţii a
forumului biblionet.ro http://www.biblionet.ro/forum/viewforum.php?f=21). Lansarea ediţiilor,
tematica de ediţie şi eventualele criterii de selecţie suplimentare vor fi anunţate prin e-mail
cǎtre toţi utilizatorii înregistraţi ai forumului biblionet.ro.
Participarea la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”

3.

Pentru a participa la această competiţie, propunătorii vor citi cu atenţie Pachetul de
informaţii
al
Concursului
“Instruieşte-ţi
comunitatea!”
(disponibil
la
http://www.biblionet.ro/show/index/k/745
şi
pe
forumul
biblionet.ro
la
http://www.biblionet.ro/forum/viewforum.php?f=21), se vor asigura cǎ instituţiile, propunerile
şi cheltuielile bugetate de ei sunt eligibile şi vor respecta prezentul Regulament.
3.1. Condiţii de eligibilitate
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Pentru propunători
o Competiţia este deschisă tuturor bibliotecillor publice din România;
o Pot aplica şi alte biblioteci sau instituţii info-documentare care demonstreazǎ
cǎ oferǎ servicii comunitǎţii extinse cel puţin 10 ore pe sǎptǎmânǎ;
o Pot aplica şi alte entiţăţi (ONG-uri, grupuri de iniţiativǎ, etc), cu condiţia ca
acestea sǎ dovedeascǎ existenţa un parteneriat activ cu o bibliotecǎ publicǎ,
parteneriat care este explicat şi argumentat în aplicaţia înscrisǎ în competiţie.
Pentru propuneri
o Cursul / programul de instruire propus pentru finanţare trebuie să se înscrie în
scopul şi obiectivele concursului;
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o Cursul / programul de instruire propus trebuie să se înscrie în tematica
anunţată a ediţiei (valabil doar în cazul ediţiilor tematice);
o Durata organizǎrii şi implementǎrii cursului / programului de instruire propus
pentru finanţare trebuie să fie cuprinsă între o lună şi şase luni;
o Durata propriu-zisǎ a cursului / programului de instruire propus pentru
finanţare trebuie sǎ fie cuprinsǎ între 10 de ore şi 100 de ore;
o Numǎrul persoanelor instruite prin cursul / programul de instruire propus
pentru finanţare trebuie sǎ fie de minim 5.
Pentru cheltuielile bugetate
o Finanţarea solicitată trebuie să fie cuprinsă între 100 USD şi 1500 USD;
o Finanţarea este acordatǎ pentru a acoperi cheltuieli de instruire şi întrunire;
o Cheltuieli eligiblile pentru finanţare sunt:









Achiziţii sau închiriere de echipamente;
Chirie pentru spaţiul utilizat pentru curs / programul de instruire;
Achiziţii de consumabile;
Costuri de realizarea şi multiplicare a materialelor folosite pentru curs /
programul de instruire (ex: suport de curs, caiet de exerciţii, programul
cursului, în format tipǎrit sau electronic);
Asigurarea mesei de prânz pentru participanţii la curs (inclusiv instructorii) –
doar în cazul propunerilor cu mai mult de 5 ore de instruire pe zi;
Asigurarea pauzei de cafea pentru participanţii la curs (inclusiv instructorii) doar în cazul propunerilor cu mai mult de 3 ore de instruire pe zi;
Onorariul instructorului /instructorilor (include onorariu, mesele neincluse
anterior, costuri de transport şi cazare, dacǎ e cazul);

o Nu sunt eligibile pentru finanţare cheltuieli de tipul:





Acoperirea nevoilor de capital, cum sunt lucrǎri de renovare sau construcţie,
inclusiv materiale pentru astfel de lucrări;
Conectarea la Internet sau plata abonamentului Internet;
Salarii sau venituri adiţionale destinate bibliotecarilor sau reprezentanţilor
autoritǎţilor locale;
Achiziţionarea de software sau echipament dedicat activitǎţilor interne de
bibliotecǎ (ex: soft integrat de bibliotecǎ, calculator pentru bibliotecar).

Bugetul inclus în formularul Aplicaţie la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!” trebuie
sǎ fie unul realist şi echilibrat. Gǎsiţi indicaţii referitoare la construirea unui buget echilibrat
în documentul Ghidul aplicantului la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”.
3.2. Înscrierea proiectelor în Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”
Pentru înscriere propunătorii vor completa şi trimite integral prin e-mail formularul Aplicaţie
la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!” la adresa office@irex.ro. Fomularul transmis
va fi într-un format editabil (.doc. .docx, .rtf, .odt), iar secţiunea care include semnǎturi şi
ştampile şi eventualele anexe vor fi ataşate ca documente separate (.pdf, .jpg) în acelaşi
mesaj. Pentru a vǎ asigura cǎ nu sunt probleme la transmiterea mesajului, vǎ recomandǎm
sǎ completaţi “Concurs IC” în câmpul Subiect. Confirmarea înscrierii va fi transmisă prin email în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aplicaţiei.
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Vor fi luate în considerare doar aplicaţiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate (inclusiv
cele suplimentare, anunţate odatǎ cu lansarea ediţiei) şi sunt transmise pânǎ la termenul
limitǎ anunţat. Pentru fiecare ediţie a concursului este nevoie de cel puţin 4 propuneri
eligibile înscrise pentru ca ediţia să se desfăşoare. În cazul în care până la termenul limită
anunţat pentru înscrierea în competiţie nu s-a îndeplinit această condiţie, ediţia se amână
până la o dată care va fi comunicată ulterior pe www.biblionet.ro şi pe forumul biblionet.ro,
în
secţiunea
dedicată
Concursului
“Instruieşte-ţi
comunitatea!”
(http://www.biblionet.ro/forum/viewforum.php?f=21).
Atenţie!!! Aplicaţiile incomplete (formulare lipsă, câmpuri incomplete) nu vor fi
luate în considerare. Propunerile sau variantele aceleiaşi propuneri care au fost
transmise dupǎ termenul limitǎ anunţat nu vor fi luate în considerare.
3.3. Evaluarea propunerilor şi selectarea câştigătorilor Concursului “Instruieşte-ţi
comunitatea!”
Pentru a analiza propunerile de proiecte se va crea în fiecare ediţie un juriu mixt format din
reprezentanţi ai IREX, ai bibliotecilor şi ai organizaţiilor non-guvernamentale.
3.3.1. Procesul de selecţie
a) Preselecţie
Toate aplicaţiile înscrise în competiţie sunt analizate de juriu pe baza criteriilor de selecţie
anunţate în prezentul Regulament (vezi capitolul 3.3.2. Criterii de selecţie). Pentru
fiecare criteriu se acordă punctaj de la 0 la 5 (5 fiind punctajul maxim per criteriu).
Punctajele acordate de membrii juriului sunt centralizate, iar primele 3 clasate sunt
declarate finalistele ediţiei. Rezultatele acestei etape sunt anunţate public, pe forumul
biblionet.ro, în secţiunea dedicată ediţiei respective, respectându-se calendarul ediţiei.
Participanţii pot solicita punctajul obţinut de aplicaţia lor transmiţând un e-mail la
arapeanu@irex.ro. Fişa de evaluare a aplicaţiei va fi desfăşuratǎ pe criteriile anunţate
pentru preselecţie (vezi capitolul 3.3.2. Criterii de selecţie) şi va fi transmisǎ solicitanţilor
prin e-mail în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea solicitării.
b) Discuţii online cu finaliştii
Reprezentanţii aplicaţiilor finaliste sunt invitaţi de juriu la o sesiune online de discuţii pentru
clarificări şi informaţii suplimentare. Discuţiile se vor desfăşura pe forumul biblionet.ro, în
secţiunea dedicată ediţiei respective, şi vor fi anunţate în prealabil pe website-ul şi forumul
biblionet.ro. La discuţii vor participa câte un reprezentant al echipelor finaliste şi membrii
juriului. Discuţiile vor putea fi vizualizate de toţi doritorii în timp real.
c) Selecţia finală
După discuţiile cu finaliştii, membrii juriului vor reanaliza aplicaţiile finaliste, apoi vor acorda
votul lor uneia dintre cele trei aplicaţii finaliste. Fiecare dintre membrii juriului va acorda un
singur vot şi va argumenta alegerea făcută pe forumul biblionet.ro. Voturile sunt
4
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centralizate şi aplicaţia câştigătoare este anunţatǎ pe forum în secţiunea dedicată ediţiei
respective.
În caz de balotaj (când mai multe aplicaţii obţin un număr egal de voturi de la juriu) decizia
aparţine utilizatorilor forumului, care vor putea vota online una dintre aplicaţiile aflate la
egalitate. În această situaţie se va crea pe forumul biblionet.ro o urnă virtuală (poll) în care
fiecare utilizator înregistrat al forumului îşi poate exprima votul o singură dată. Această
urnă va fi activă timp de 3 zile lucrătoare. La sfârşitul acestei perioade, proiectul care a
acumulat cele mai multe voturi este declarat câştigătorul ediţiei.
3.3.2. Criterii de evaluare
a) Pentru preselecţie
Juriul va evalua toate proiectele eligibile înscrise în competiţie pe baza următoarelor criterii:
1. Nivelul de relevanţă pentru nevoile locale, pentru problemele şi resursele comunităţii;
2. Inventivitate, originalitate şi adecvare a metodelor alese şi a resurselor implicate în
organizarea cursului / programului de instruire;
3. Inventivitate, originalitate şi adecvare a metodelor alese şi resurselor implicate în
livrarea (desfǎşurarea) cursului / programului de instruire;
4. Uşurinţa cu care cursul / programul de instruire se poate prelua şi adapta în alte
comunităţi; replicabilitatea;
5. Stilul aplicaţiei: informația e prezentatǎ clar, succint; coerenţǎ în exprimarea ideilor şi
argumentare, informaţia inclusǎ este suficientǎ, relevantǎ şi utilǎ;
6. Coerenţǎ în planificarea şi organizarea cursului / programului de instruire; şansele de
atingere a obiectivelor propuse în perioada de timp alocată;
7. Alocare eficientă, rezonabilă şi utilizare productivă a resurselor existente (timp, resurse
umane, spaţiu, alte resurse);
8. Alocare eficientă, rezonabilă şi utilizare productivă a resurselor bugetate; buget
echilibrat şi realist (vezi Ghidul aplicantului la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”);
9. Durabilitatea proiectului; şansele de continuare a activităţilor de instruire după
încheierea finanţării;
10. Crearea de oportunităţi pentru realizarea altor proiecte şi parteneriate în comunitate.

Punctajul maxim posibil este 200 (10 criterii * 5 puncte * 4 membri ai juriului).
Pentru fiecare ediţie pot exista criterii suplimentare de selecţie. Acestea vor fi anunţate
odatǎ cu lansarea ediţiei, pe website-ul şi forumul biblionet.ro.
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b) Pentru selecţia finală
Spre deosebire de analiza anterioară, unde punctajul se acordă pe criteriile enumerate
mai sus, în etapa de selecţie finală votul online este acordat de membrii juriului după o
analiză de ansamblu a fiecărei aplicaţii finaliste. Pentru departajarea aplicaţiilor finaliste
juriul va urmări coerenţa internă a fiecărei propuneri şi va analiza comparativ adecvarea
la tematica ediţiei şi şansele de reuşită.
4.
Drepturi
comunitatea!”

şi

obligaţii

ale

participanţilor

la

Concursul

“Instruieşte-ţi

Participanţii au următoarele drepturi:


să înscrie una sau mai multe aplicaţii în Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”;



să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiţie, precum şi
rezultatele acestei participări.

Participanţii au următoarele obligaţii:


să cunoascǎ şi sǎ respecte Regulamentul competiţiei şi deciziile juriului;



să ofere juriului informaţii suplimentare cu privire la propunerea înscrisǎ în competiţie,
dacă acest lucru este solicitat;



să nu angajeze numele Concursului “Instruieşte-ţi comunitatea!” în contexte
defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii competiţiei, programului Biblionet,
Fundaţiei IREX şi partenerilor ei.

Câştigătorii competiţiei au următoarele drepturi:


să primească finanţarea solicitată, conform bugetului propus prin completarea
formularului Aplicaţie la Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”;



să folosească finanţarea acordată pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului propus,
aşa cum au fost descrise în formularul Aplicaţie la Concursul “Instruieşte-ţi
comunitatea!”.
Pentru a primi finanţarea, după anunţarea oficială a rezultatelor ediţiei Concursului
“Instruieşte-ţi comunitatea!”, câştigătorii vor deschide un cont separat la o bancă
comercială, cont special destinat gestionǎrii finanţării primite pentru organizarea şi
desfǎşurarea cursului / programului de instruire descris în formularul Aplicaţie la
Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!”.

Câştigătorii competiţiei au următoarele obligaţii:
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să desfăşoare activităţile propuse în formularul Aplicaţie la Concursul “Instruieşteţi comunitatea!” pentru îndeplinirea obiectivelor descrise;
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să respecte termenele limită incluse în formularul Aplicaţie la Concursul
“Instruieşte-ţi comunitatea!”;



să monitorizeze proiectul, să evalueze rezultatele şi să raporteze corect si prompt,
conform cerinţelor finanţatorului;
Câştigătorii Concursului “Instruieşte-ţi comunitatea!” vor prezenta periodic
stadiul implementării şi rezultatele în cadrul unor sesiuni de discuţii organizate
online, într-o secţiune dedicată, pe forumul www.biblionet.ro. Sesiunile vor fi
organizate o dată la două săptămâni, vor fi deschise pentru participarea celor
interesaţi şi vor fi moderate de personal IREX. Programarea sesiunilor va fi anunţată
în timp util pe forumul www.biblionet.ro.



să permită şi să faciliteze vizite periodice în teren efectuate de reprezentanţii
Fundaţiei IREX şi partenerilor Biblionet;



să întocmească un raport narativ şi un raport financiar la finalizarea proiectului, pentru
a descrie rezultatele implementǎrii şi a justifica cheltuielile efectuate, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare şi cerinţelor finanţatorului;



să colaboreze cu finanţatorii şi partenerii lor în vederea realizarii unor materiale
documentare legate de proiect (ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor;
prezentări ale cursului / programului de instruire organizat şi desfǎşurat).

IREX îşi rezervă dreptul de a publica proiectele înscrise în competiţie pe website-ul
www.biblionet.ro şi de a face demersuri pentru promovarea acestora fără a solicita
acordul propunătorilor.
IREX nu va face publice informaţii cu caracter personal fără acordul prealabil al
propunătorilor.
IREX îşi rezervă dreptul de a face modificări în prezentul Regulament, modificări ce vor fi
semnalate pe website-ul programului Biblionet (http://www.biblionet.ro) şi pe forum, în
secţiunea
dedicată,
Forum
\
Concursul
“Instruieste-ti
comunitatea!”
(http://www.biblionet.ro/forum/viewforum.php?f=21).
Înscrierea aplicaţiilor în competiţie constituie o acceptare directă a condiţiilor enunţate
mai sus.
IREX recomandǎ studierea cu atenţie a Pachetului de informaţii înainte de înscrierea în
competiţie. Pentru întrebări despre Concursul “Instruieşte-ţi comunitatea!” vă invităm
să utilizaţi secţiunea Concursul ”Instruieste-ti comunitatea!” \ Intrebari si raspunsuri
(http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=21&t=110) sau adresa de e-mail
office@irex.ro, unde veţi completa în câmpul Subiect (Subject) “Intrebare IC”.
Întrebările primite pe e-mail vor fi postate pe forum în secţiunea Concursul ”Instruiesteti comunitatea!”, împreună cu răspunsul.
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