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colaborarea
Această revistă încearcă să apară în urma sprijinul,
tuturor
bibliotecarilor
convingerii nostre că bibliotecile apropie comunități.
din reţeaua de biblioteci
Experiența noastră din teren arată că publice din judeţ.
manifestările bibliotecilor sunt cunoscute doar de
o comunitate restânsă din localitate. S-ar impune o
Ne-am
dori
modalitate de a împărtăși și cu alții manifestările, o implicare activă a
colegilor
bibliotecari
cultura, experiențele locale.
din judeţ, rodul acestei
Astfel a venit ideea unei reviste a bibliotecilor implicări să fie cartea
și bibliotecarilor din județ. Forma modernă, electronică de vizită a activităţii
ar permite lecturarea ei în toate bibliotecile dotate cu noastre,
vizibilă
în
calculatoare.
paginile acestei
reviste.

Nota

Structura
revistei încă nu
Melania Suciu
este
finalizată.
Accentul va cădea
pe aspecte din viața bibliotecilor, a manifestărilor
„Nu e destul să fi bun, trebuie să fi şi bun de ceva”. și tradițiile locului, alături de idei de larg interes
dezbătute în cadrul Bibliotecii Județene Mureș.
(Tudor Muşatescu)
Am dori să obținem sprijinul unor
bibliotecari și oameni de cultură consacrați în
Revista electronică pe care o încercăm să o a vorbi despre carte, istoria ei, cultură și aspecte din
inaugurăm în acest număr se doreşte un loc de întâlnire istoria locurilor, tradiții vii și ocupații deja necunoscute.
a tuturor bibliotecarilor din judeţ, în care fiecare să
O prezenţă a fiecărui număr va fi cuvântul
împărtăşească celorlalţi din experienţa proprie, să
metodistului,
unde vor fi materiale informative şi
comunice activităţile mai deosebite, poveştile de succes
și nu în ultimul rind aspecte din tradițiile zonei care-și instructive de interes general şi pe subiecte concrete,
solicitate sau propuse de bibliotecari, dintre subiectele
găsesc oglindirea în manifestările bibliotecii locale.
discutate la întâlnirile metodice şi colocviile
Pentru început, neputînd estima sprijinul profesionale, şi care prezintă cel mai mare interes. Vor
din județ, ne-am propus o apariţie anuală, cu ocazia fi de asemenea prezentate exemple sau întâmplări din
colocviului profesional activitatea metodică în general.
de toamnă din cadrul
Secţiunea „din viața bibliotecilor publice”
zilelor
bibliotecii
judeţene, „Philobiblion aparţine în totalitate bibliotecarilor din judeţ şi sperăm
mureşean”.
Dacă să fie neîncăpătoare datorită interesului în a împărtăşi
sprijimul bibliotecarilor din experienţa peronală colegilor.
din județ va fi substanțial
Sperăm ca imaginile memorabile să vă încânte
în realizarea acestei privirea şi să fie întradevăr deosebite.
reviste, atunci putem
să gândim o apariţie
bianuală, una de toamă
şi una de primăvară.

realizatorilor

Alexandru Tcaciuc

Revista este a
bibliotecarilor. Ea nu va
putea supravieţui singură
şi nici cu implicarea doar
a celor doi realizatori,
ci este nevoie de
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Cuprins

din Biblioteca Judeţeană Mureş

Nota realizatorilor
din Biblioteca Judeţeană Mureş
Cuvântul metodistului
BIBLIOTECI PUBLICE MUREŞENE ÎN PROIECTE

din activitatea bibliotecilor publice
Biblioteca Comunală Albeşti
Biblioteca Orăşenească Iernut
Biblioteca comunală Saschiz
Biblioteca comunală Adămuş
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Cuvântul
metodistului
Bibliotecile publice sunt biblioteci de tip
enciclopedic care servesc interesele de informare,
studiu, lectură, educaţie şi de petrecere a timpului liber
pentru toţi membrii comunităţilor pe care le deservesc,
prin activităţi şi servicii specifice.
În cadrul sistemului naţional de biblioteci,
bibliotecile publice joacă un rol esenţial în accesul
egal şi neîngrădit la informaţie şi la documentele
necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării
personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut
social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică,
religie ori naţionalitate, datorită faptului că oferă servicii
întregii comunităţi locale sau zonale, ca parteneri în
procesul educaţiei permanente şi ca instituţii cu rol
social, cultural şi recreativ.
Bibliotecile publice au un rol patrimonial, realizat
prin constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea
şi conservarea colecţiilor bibliotecii. Patrimoniul
naţional scris se constituie pe baza depozitului legal,
organizat la nivel naţional de Biblioteca Naţională a
României şi la nivel local de bibliotecile judeţene, în
conformitate cu legea.

Prin organizarea şi asigurarea accesului
neîngrădit la informaţie, intermedierea,
diseminarea şi regăsirea informaţiei, biblioteca
îşi asumă rolul de centru de informare.
Funcţia educativă se concretizează în
programe de educaţie, programe de promovare
a lecturii şi a învăţământului informal, organizarea de
centre de studii şi învăţare formală şi informală, în
rândul populaţiei de toate vârstele, indiferent de statutul
social şi de gradul de pregătire intelectuală, precum şi
în asigurarea infrastructurii şi a personalului instruit în
programele de învăţare şi educare oferite.
Implicarea bibliotecilor în viaţa comunităţii se
regăseşte în mai multe direcţii de acţiune: integrarea
tuturor categoriilor sociale şi combaterea politicilor
de excludere socială; formarea identităţii comunitare
şi dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti; angrenarea în
dezvoltarea culturală, educativă şi socială a tuturor
categoriilor de cetăţeni, indiferent de statutul lor etnic
şi social; asigurarea unei conexiuni permanente între
autorităţile locale şi cetăţeni; informarea cetăţenilor
privind drepturile şi îndatoririle lor civice; creşterea
standardului de viaţă şi exercitarea drepturilor
democratice ale cetăţenilor; asigurarea egalităţii
accesului la informaţiei şi a capacităţii de utilizare a
acesteia prin cunoaşterea instrumentelor informatice şi
a modului de utilizare a acestora.
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În vizită la Biblioteca Orășenească Sărmașu

Biblioteca are de asemenea un rol important în
integrarea valorilor culturale locale, respectiv naţionale,
în circuitul valorilor universale. Realizarea de
programe culturale, dezvoltarea cooperării şi a formării
de parteneriate, extinderea şi diversificarea activităţilor
de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă,
crearea unui mediu digital de căutare şi de regăsire a
informaţiilor sunt acţiuni prin care se promovează şi se
valorifică patrimoniul cultural.
În lumina celor enunţate mai sus, bibliotecile
judeţene din reţeaua de biblioteci publice din România
trebuie să îndeplinească funcţii şi atribuţii specifice de
îndrumare metodică. Funcţia metodică a bibliotecii
judeţene, privită atât ca o funcţie administrativă cât şi
ca una biblioteconomică.
Managementul activităţii de îndrumare şi
monitorizare a bibliotecilor publice din judeţ, aplicat
de către Compartimentul metodic, are ca scop principal
organizarea eficientă a serviciilor oferite de bibliotecile
comunale şi orăşeneşti, cât şi înfiinţarea de noi servicii
către cetăţeni, în vederea stimulării şi întreţinerii
interesului pentru lectură şi informaţie, a formării
şi informării tuturor categoriilor socio-profesionale,
aplicate pe interesele fiecărei comunităţi. De asemenea,
se are în vedere formarea profesională continuă a
bibliotecarilor, optimizarea activităţilor în bibliotecă,
identificarea indicatorilor relevanţi pentru atingerea
obiectivelor stabilite reţelei de biblioteci publice din
judeţ.
În cadrul Bibliotecii Judeţenr Mureş, Compartimentul
metodic este deservit de un bibliotecarmetodist care
asigură îndrumarea metodică, acordă asistenţă de
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specialitate şi consiliere
biblioteconomică
bibliotecarii
din
bibliotecile publice din
judeţul Mureş.
Judeţul Mureş are pe
lângă biblioteca judeţeană,
3 biblioteci municipale, 7
orăşeneşti, iar în cele 91 de
comune funcţionează 31
de biblioteci cu bibliotecar
cu normă întreagă, 10
cu jumătate de normă, 9
în care bibliotecarul are
sfert de normă sau este
angajat cu indemnizaţie,
convenţie civilă ori are
însărcinări atribuite prin
fişa postului, iar în 41
de comune nu există
bibliotecă funcţională.
Îndrumarea metodică
rezidă din atribuţiile biblotecii judeţene, de for metodic
pentru bibliotecile publice din judeţ. În acest sens
îndrumarea metodică a bibliotecarilor din bibliotecile
publice de pe aria judeţului are în vedere:
- sprijinirea pentru completarea colecţiilor prin
repartizarea publicaţiilor primite de la Ministerul Culturii şi din diverse donaţii, precum şi asistenţă privind
organizarea şi comunicare a colecţiilor;
- asistarea în folosirea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice utile pentru comunicare între bibliotecari, crearea de baze de date etc.;
- elaborarea de materiale metodice diverse, care să
vină în sprijinul informării şi formării bibliotecarilor şi
consilerea lor privitor la mediatizarea colecţiilor, organizarea şi promovarea diverselor activităţi culturale, şi
modul de utilizare a echipamentelor electronice pentru
îmbunătăţirea şi diversificarea modului de realizare şi
desfăşurare a activităţilor specifice;
- coordonarea activităţilor culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
- îndrumarea şi sprijinirea bibliotecilor din judeţ
pentru realizarea unor instrumente de informare optime
şi eficiente, pentru diversificarea serviciilor;
- transmiterea, centralizarea şi prelucrarea indicilor
statistici de performanţă şi activitate a bibliotecilor la
nivelul judeţului;
- asistarea şi îndrumarea privind participarea la programe de pregătire şi dezvoltare profesionlă, locale şi
naţionale;
- sprijin pentru consolidarea statutului bibliotecarilor

în judeţ şi dezvoltarea bibliotecilor publice;
- asistenţă în scrierea
şi implementarea proiectelor;
- realizarea de legături
cu şi între diverse instituţii
din judeţ şi din ţară, şi
bibliotecile din sfera de
competenţă;
- organizarea colocviilor profesionale bianuale,
a întrunirilor metodice periodice regionale şi a dezbaterilor profesionale.
- formarea profesională
a personalului din bibliotecile publice;
În vizită la Biblioteca Orășenească Miercurea Nirajului
- participarea bibliotecarilor metodişti la comisiile de examinare în vederea încadrării sau promovării
profesionale a bibliotecarilor;
În vizită la Biblioteca Comunală Vătava
- iniţierea şi participarea la diverse parteneriate,
proiecte, programe, în colaborare cu diverse instituţii,
organizaţiilor neguvernamentale etc.
- elaborarea de studii tematice, analize etc.
Îndrumarea metodică şi evaluarea activităţii
bibliotecilor publice presupune pe lângă operaţiile
de management respective, după regulamente şi
metodologii proprii, un proces ciclic, sistematic şi
permanent, un demers ştiinţific şi cultural de nivel
superior, care răspunde evoluţiilor legate şi de
informatizarea bibliotecilor publice. Este o modalitate
de îndrumare şi evaluare a activităţii pe care biblioteca
publică o desfăşoară într-un interval de timp (în principiu
multi-anual), pentru a se vedea modul în care aceasta
este integrată în comunitate şi cum îşi îndeplineşte
obiectivele şi misiunea, conform Legii bibliotecilor.
Pentru a cunoaşte situaţia reală şi activitatea
desfăşurată de o bibliotecă publică, este necesară în
primul rând o evaluare a parametrilor funcţionali, de
performanţă şi de impact prin deplasări la faţa locului, concluziile şi recomandările fiind prezentate şi
autorităţilor publice locale, pentru remedierea eventualelor deficienţe constatate, în vederea unei mai bune
proiecţii a activităţii viitoare şi dinamizarea serviciilor
de bibliotecă în comunitatea respectivă.
Melania Suciu
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din activitatea bibliotecilor publice

care sunt soţii Bill şi Melinda Gets, pentru bibliotecarii
României care au intrat în acest proiect. Breasla noastră
modestă a reuşit prin acest proiect să-şi desăvârşescă
proiectele comunicaţionale, educative şi în cea mai
mare dimensiune culturale. Puteţi transmite mesajul
nostru de mulţumire şi implinire datorită acestor
oameni generoşi.
O nouă dimensiune ne-am găsit prin munca
digitalizată, aşa încât mesajul nostru este dublu,
popularitatea şi consideraţia pentru cei care ne calcă
pragul, dublată de încântarea de câte se pot rezolva prin
intermediul legăturilor de internet.

Biblioteca
Comunală
Albeşti
computerele de la IREX.
Iată
că
şi
nouă
bibliotecarilor
ne
sunt
de
„BIBLIONET – LUMEA ÎN
mare ajutor în primirea
BIBLIOTECA MEA”
promptă a informaţiilor,
Pentru că în roua măruntelor lucruri Biblioteca comunicarea cu colegii din
îşi găseşte importanţa şi măreţia, parafrazându-l pe judeţ şi din ţară.
marele poet arab, Kahlil Gibran găsim important să
Anca Ciotloş
Am primit prin acest
asociem poetic această măreţie pe care trebuie să o
aibă bibliotecile în viaţa culturală a unei societăţii. proiect finanţat pentru
Acum mai mult pentru că, Bibliotecile au evoluat biblioteci de Fundaţia „Bill şi Melinda Gets”: 3
prin misiunea specială pe care o au în drumul lor spre computere, o imprimantă, un scaner, un videoproiector
memoria culturală a omenirii, calculatoarele care fac şi ecran de proiecţie, foarte importante pentru comună.
Iată că la ora actuală venim cu bucurie la bibliotecă
parte fiinţială din cultură în ultimii ani, au sosit şi la
noi în biblioteci, miracole ale umanităţii de secol XXI, pentru că suntem în mijlocul progresului, iar alături de
acestea au sosit la Albeşti pe data de 12 octombrie carte stă mijlocul de redactare foarte important pentru
2010; aproape că nu-mi venea să cred că avem internet limba şi cultura fiecăruia. Până nu demult acestea erau
şi computere dimineaţa când am redeschis uşa; era ca o utopie de nerealizat, la care nici nu cutezam să ne
gândim, iar acum folosind atât computerul cât şi cartea
un vis devenit realitate!
Internet la Bibliotecă aveam din luna februarie 2010, pentru realizarea unor referate sau lucrări mai ample,
apoi înghesuiala care era la singurul computer aflat în eu zic că e mare lucru să ai în biblioteci atâtea surse
bibliotecă, pentru mesaje la părinţi şi subiecte căutate care să poată fi utilizate şi consider că este îndeplinită,
pe google, dădeau dovada că vor fi foarte bine venite generoasa misiunea umanitară a acestor oameni celebri
6

Comunicarea noastră şi misiunea noastră este că
„Viaţa trebuie să o şi gândeşti ca să o trăieşti” – astfel
încât, sosind la Bibliotecă nu ai loc imediat la magicul
computer conectat la internet – dar momentul decisiv
este când nu depinzi numai de magia răspunsurilor lui ci
găseşti prin momentul de reflecţie acel pas care te pune
să întinzi mâna spre o carte – reuşind să găseşti cartea
ta potrivită şi să o împrumuţi acasă, constaţi
că ai reuşit şi ca bibliotecar, ai satisfacţia
miracolului găsit în ea. Cuvântul scris ia forma
înaripată a gândului conducând la visare şi
cunoaştere. Pentru că da, întradevăr, magia
cuvântului transmis peste timp locuieşte în
cărţi, cărţile în Bibliotecile publice care au
clădit oameni, iar ca o definiţie statornică,
cultura de valoare este strâns legată de
VALOAREA
patrimoniului cultural al
BIBLIOTECILOR de pretutindeni.
Ca să fie o mare familie cuplul Bill şi
Melinda Gets au realizat liantul prin internet
al cipurilor miraculoase care au reuşint să
ne adune transmiţând mai departe valoarea
incontestabilă a memoriei omenirii care sunt
Bibliotecile.

Sediul Bibliotecii Comunatle Albești
Lansare de carte

Serbare

Colegialitatea şi sursa comunicativă pe
care o deţinem şi-a spus cuvântul, în acest
proiect suntem cuprinşi de 1 an, prin faptul
că putem accesa simplu intenetul suntem mult mai
aproape unii de alţii, putem vorbii între noi, ne cerem
sfaturi schimbăm opinii chiar dacă sunt la sute de km,
comunicarea este legătura noastră esenţială. Iar cultura,
cunoaşterea şi educaţia sunt primordiale.
Nu în ultimul rând oamenii primăriilor au fost un
real sprijin în înţelegerea noastră au realizat că nici noi
nu putem progresa fară internet în biblioteci şi că este
foarte important pentru a progresa şi noi instituţii ale
cărţii care îşi au menirea comunicării.
Anca Ciotloş
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Dana Gurghian

Biblioteca
Orăşenească
Iernut
BIBLIOTECA... FĂRĂ LIMITE
Biblionet a deschis uşa bibliotecii din Iernut unui
număr mare de utilizatori. Pe lângă informaţiile
publicate pe suport de hârtie, găsesc acum cu ajutorul
internetului oferit gratuit de fundaţia „Bill şi Melinda
Gates”, mai comod şi mai rapid, informaţii rapide şi
complexe despre tot ceea ce doresc. Drept urmare,
numărul elevilor, preşcolarilor sau adulţilor care au
vizitat biblioteca noastră a crescut simţitor, centrul
unde toate serviciile sunt gratuite devenind o adevărată
atracţie (foto 1).
Datorită noilor dotări, calitatea activităţilor a
crescut. Acum animaţia se face nu numai prin afişe
sau publicaţii locale ci pe internet, unde, se pare că
este mai apreciată. Clase întregi şi grupe de preşcolari
vin la bibliotecă unde se organizează cursuri în care
imaginile sunt vizibile pentru toţi participanţii datorită
videoproiectorului (foto 2).
Lansări de carte, concursuri de mărţişoare, expoziţii
de fotografie sau pictură ale artiştilor locali, comemorări
ale oamenilor de cultură, toate sunt mult mai atractive
datorită noilor dotări (foto 3).
Biblioteca Orăşenească Iernut a organizat prima
8

expoziţie a artistului Ion Grigorescu, iernuţean getbeget.
În sala de lectură a bibliotecii au fost expuse picturi,
lucrări de grafică, instalaţii dar şi brevetul de invenţie
al d-lui Grigorescu care i-a fost acordat pentru crearea
maşinii cu telecomandă de şlefuit pardoseli. De
asemenea, i-au putut fi admirate caietele cu studii de
la Facultatea de Arte Plastice şi Design Cluj- Napoca.
Într-un caiet de impresii câţiva vizitatori şi-au

1

exprimat satisfacţia şi mulţumirile.
Tot aici a avut loc lansarea cărţii „Rasa mea?
Vampir!”. Autoarea, Raluca Andreea Chiper, a ţinut să
îşi lanseze romanul de debut aici, la Iernut. Foarte tânără,
fără experienţă, fără să cunoască pe nimeni în domeniu
şi fără să ştie care sunt etapele obligatorii de urmat până
la a-ţi vedea opera pe raftul librăriilor, a înfruntat cu
temeritate dificultăţile impuse de un sistem destul de
dur cu autorii de carte. La evenimentul organizat de
Biblioteca Oraşenească Iernut au participat, alături de
scriitorul Nicolae Băciuţ, şi alţi iubitori de carte din
oraş (foto 12).
În 24 octombrie 2012 a avut loc la Biblioteca
Orăşenească Iernut, sub titlul „Mărire ţie, I. L.
Caragiale” cercul pedagogic organizat de profesoara
de limba romană, Alina Alecu de la Şcoala Generală
Iernut. Subiectul nu a fost ales la întâmplare, anul 2012
fiind declarat anul Caragiale. Biblioteca a găzduit 25
de dascăli din judeţ, şi elevii a două clase de gimnaziu
şi-au demonstrat talentul pe scena improvizată în sala
de lectură. După o biografie a scriitorului prezentată
de d-na Alecu cu ajutorul videoproiectorului, copiii
au interpretat roluri celebre din schiţe ca: „Vizită”,
„Domnul Goe” sau „Un pedagog de şcoală nouă”.
D-na Elvira Moldovan, profesoară de limba română
la Grupul Şcolar Iernut, a prezentat un referat despre
viaţa şi activitatea lui Mateiu I. Caragiale (foto 4).
Iarna se apropie iar personalul bibliotecii pregăteşte
activităţi specifice sezonului. Printre altele ne pregătim
să întâmpinăm colindătorii. Cel mai aşteptat eveniment
este Târgul de Iarnă, organizat de bibliotecă în
parteneriat cu organizaţia „Raza de Soare”. Suntem
deja la a patra ediţie şi sperăm să aibă cel puţin acelaşi
succes ca şi celelalte. Încă din luna septembrie am
început pregătirile iar copiii au început să confecţioneze
mici obiecte decorative de Crăciun pe care le vând,
banii obţinuţi astfel sunt donaţi unor familii nevoiaşe
cu copii, din oraş. Anul acesta, în timpul desfăşurării
târgului, partenerii noştri vor prezenta momente
artistice inspirate din obiceiurile de iarnă (foto 5).
Din bibliotecă pornesc mesaje spre toate colţurile
lumii: bunicii îşi cunosc nepoţii născuţi în străinătate
cu ajutorul internetului, bolnavi operaţi în străinătate
ţin legătura cu doctorii lor tot aşa, cu ajutorul camerei
web ataşată calculatoarelor, părinţii emigranţi văd cum
cresc copiii lor rămaşi în ţară, se păstrează intacte
relaţiile de prietenie chiar dacă persoanele se găsesc
la mii de kilometri distanţă. Şi, asul din mânecă al
instituţiei noastre: catalogul online la care s-a lucrat
timp de trei ani fără întrerupere, este vizitat de oameni
din toată lumea, zi şi noapte este la dispoziţia celor ce
se conving în acest fel că biblioteca nu are limite de
spaţiu sau timp.
Dana Gurghian
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Biblioteca
comunală
Saschiz
T.A.I.F.A.S
PĂSTRĂM VIE TRADIŢIA SĂSEASCĂ
Biblioteca comunală Saschiz, judeţul Mureş, în parteneriat cu
Biblioteca comunală Valea Viilor, judeţul Sibiu şi Biblioteca şcolară
a Gimnaziului de Stat „Ion Dacian” din Saschiz au implementat
în perioada mai-octombrie 2012 proiectul cultural „T.A.I.F.A.S.
- Tradiţie şi artă: Fasching autentic săsesc”. Proiectul a fost
finanţat prin programul de granturi eCultura din cadrul proiectului
Economia Bazată pe Cunoaştere, iniţiat de Guvernul României
prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu
sprijinul Băncii Mondiale. Costul total al proiectului a fost de
16.344 lei, din care 97 % reprezintă finanţare nerambursabilă iar
3% contribuţia proprie a solicitantului.

Proiectul a contribuit la creşterea rolului bibliotecii
comunale în iniţierea şi desfăşurarea de activităţi de
animaţie culturală în comunitate prin punerea în valoare
a obiceiurilor, tradiţiilor şi sărbătorilor tradiţionale din
satele săseşti Saschiz şi Valea Viilor, în cadrul a două
spectacole de final de proiect : în data de 13 octombrie
în comuna Valea Viilor (de la ora 16:00 , la Căminul
cultural) şi în 14 octombrie 2012 în comuna Saschiz
(ora 16:00, Căminul cultural).
Totodată, datorită implementării proiectului
T.A.I.F.A.S., bibliotecile din cele două comunităţi
partenere şi-au diversificat serviciile, prin achiziţionarea
de tehnologii moderne de lectură - eBook Reader
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şi familiarizarea utilizatorilor bibliotecii cu acestea,
precum şi organizarea de sesiuni pentru dobândirea
de competenţe în domeniul infodocumentar şi a
tehnicilor de căutare a surselor informaţionale de tip
catalog de bibliotecă. Prin participarea la concursul
„Ne vedem la bibliotecă” , serviciile oferite comunităţii
de către biblioteca comunală au fost conştientizate şi
mediatizate de cei peste 20 de voluntari-elevi si tineriimplicaţi, cu vârste între 12 şi 18 ani care au realizat
eseuri si prezentari multimedia cu tema “Ne vedem la
bibliotea”.
În cadrul proiectului a fost realizată câte o cercetare

etnografică privind tradiţia carnavalului - Fasching
în fiecare dintre comunităţile partenere. Această
cercetare a stat la baza elaborării scenariului şi a
confecţionării obiectelor specifice pentru teatru
de păpuşi în cadrul atelierelor de teatru-animaţie
desfăşurate în fiecare comunitate . Spectacolele de
final de proiect au pus în valoare atât tradiţiile locale
privind carnavalul săsesc- Fasching în Saschiz şi
Valea Viilor cât şi munca voluntarilor din proiectul
T.A.I.F.A.S.
O altă activitate din proiect a fost vizita la Muzeul
de etnografie săsească „Emil Sigerus” din Sibiu în
scop documentar, în data de 25 august 2012.
Suplimentar faţă de activităţile prevăzute în
proiect, în scopul aprofundării cercetării etnografice,
comuna Saschiz a încheiat un Acord de colaborare
cu Muzeul de etnografie din Târgu Mureş, cu
sprijinul financiar al fundaţiei ADEPT Transilvania
şi al fundaţiei Orange.Colaborarea cu Muzeul de
etnografie Mures s-a concretizat prin elaborarea
unui studiu bine documentat despre obiceiul sasesc
“Fortzug” cu specific de carnaval si desfasurarea
atelierelor de confectionare de masti specifice acestui
obicei, care speram ca va putea fi reluat in viitorul
apropiat.

Florentina Călugăr
Coordonator proiect
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produs o schimbare substanţială. Frecvenţa la biblioteca
comunală a crescut în progresie geometrică, de la zi
la zi, pe măsură ce acest serviciu a devenit cunoscut
în localitate. Vestea că au sosit calculatoare noi la
bibliotecă s-a propagat repede şi deşi biblioteca oferea
deja servicii de Internet, oportunitatea oferită prin noile
echipamente s-a dovedit de un impact major. Pot doar să
constat că elevii şi tinerii din localitate îşi dau întâlnire
după-mesele la bibliotecă. Aici îşi petrec o bună parte
din timpul lor liber. Au devenit mult mai preocupaţi de
programul bibliotecii, de orarul acesteia. Aşadar oferta
fiind făcută, clienţii vechi sau noi ai bibliotecii nu s-au
lăsat aşteptaţi. Doresc să trec în revistă o parte din
preocupările utilizatorilor de internet:

Biblioteca
comunală
Adămuş
BIBLIONET –
LUMEA IN BIBLIOTECA MEA

Programul „BIBLIONET – lumea în biblioteca mea”
este indiscutabil unul deosebit de generos. Generos
prin scopul urmărit – acela de a facilita utilizatorilor
deschiderea spre noi orizonturi de cunoaştere şi
cercetare şi în aceeaşi măsură deosebit de generos prin
însăşi valoarea echipamentelor ce fac obiectul acestui
program.
Iniţiativa de a echipa bibliotecile publice cu
calculatoare cu acces gratuit la Internet este absolut
lăudabilă şi de bun augur. Această iniţiativă s-a
materializat datorită în primul rând fondurilor băneşti
pe care le-a alocat Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi
datorită eforturilor conjugate ale tuturor celor implicaţi
în realizarea cu succes a acestui proiect.
Prin deschiderea centrelor Internet în bibliotecile
publice s-a produs o schimbare radicală în viaţa satului
şi a comunităţii deservite. Bibliotecii comunale i-au fost
deajuns câteva calculatoare şi conexiunea la Internet,
pentru a dobândi o nouă dimensiune.
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În spaţiile bibliotecilor renovate, Fundaţia Bill şi
Melinda Gates, cu ajutorul Microsoft au adus softul şi
calculatoarele. Această reţetă a funcţionat cu succes în
S.U.A. şi are o mare receptivitate şi în România. Prin
acest program bibliotecile publice au prins viaţă, s-au
animat şi au devenit punct de atracţie pentru întreaga
comunitate.
Biblioteca
a
devenit
un adevărat
centru
de
informare.
Cu referire
strict
la
Biblioteca
Comunală
Adămuş,
aş
dori să remarc
faptul că prin
deschiderea
Centrului
cu
Internet
pentru public,
în activitatea
bibliotecii
comunale s-a

Margareta Indreica

 Discuţii pe yahoo messenger sau skype;
 Audierea diverselor genuri de muzică;
 Realizarea de poze cu ajutorul web-cam;
 Modificarea pozelor şi salvarea lor în foldere
personalizate;
 Traducerea online de texte din lb. engleză sau
lb. franceză în limba română;
 Redactarea unor referate pentru portofoliile
necesare la şcoală;
 Listarea la cerere a unor referate;
 Scanarea şi transmiterea unor documente prin
e-mail, la cererea expresă a beneficiarilor;
 Realizarea de copii după acte, documente, la
cerere;
 Crearea de bloguri sau conturi pe reţelele de
socializare de tipul - H 5, Facebook şi utilizarea lor;
 Îmbunătăţirea abilităţilor de operare pe
calculator;
 Internetul ne-a facilitat să încărcăm din contul
Orange, telefonul unei cunoştinţe care este plecată în
străinătate;
 Am încărcat anunţuri pentru căutarea unui
loc de muncă, pe portalul Tîrnăveni.ro, la solicitarea
expresă a trei persoane din localitate.
Un prim mare avantaj al Internetului pentru
biblioteca comunală este acela că ne oferă posibilitatea
de a găsi numeroase informaţii pentru diversele referate
solicitate la şcoală. Pe parcursul anului şcolar vin zilnic
elevii şcolii generale din localitate sau elevii de liceu, în
scopul întocmirii referatelor necesare pentru portofoliu.
Disciplinele la care sunt solicitate portofoliile cu
referate sunt: geografia, istoria, fizica, atât la nivelul de
studii gimnazial cât şi liceeal. Solicitări în acest sens
au venit şi din partea studenţilor iar Internetul a fost
soluţia alternativă la rezolvarea acestor cereri. Chiar
dacă fondul de carte este enciclopedic şi sunt bine
reprezentate toate domeniile C.Z.U., datorită achiziţiilor

consistente de carte din ultimii ani, totuşi nu s-a reuşit
acoperirea în totalitate a diverselor subiecte pe care
utilizatorii le-au solicitat. Alternativa la rezolvarea
cererilor a fost Internetul, iar uneori această alternativă
chiar este preferată de tineri, în detrimentul cărţilor.
Sunt desigur şi elevi care doresc să lucreze la un referat
şi să se documenteze din cărţi, ceea ce este de apreciat,
deoarece adesea referatele de pe Internet sunt copiate
superficial şi însuşite la fel de superficial.
O altă cerinţă a elevilor de gimnaziu sau liceu este
aceea de a traduce online texte din limba engleză sau
franceză, în limba română, cu ajutorul calculatorului.
Asigurarea accesului la lumea virtuală, deschide
orizonturi nelimitate de informare, formare şi
comunicare.
Datorită noilor tehnologii de comunicare şi informare
cu ajutorul calculatorului, programa analitică a şcolilor
prevede ca obiect de studiu distinct de învăţământ,
studiul în domeniul documentării prin intermediul
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calculatorului. Aşadar prin implementarea programului
Biblionet, biblioteca a venit în întâmpinarea elevilor
cu calculatoare de ultimă generaţie, susţinând procesul
de învăţământ. O altă faţetă a utilizării Internetului
se manifestă pentru mulţi tineri prin dorinţa de a
se destinde, ascultând muzică sau socializând prin
utilizarea reţelelor de socializare.
Oferta acestui nou serviciu de bibliotecă se bazează
pe participarea utilizatorului în crearea de servicii reale
şi virtuale. Acest nou serviciu completează serviciul
tradiţional, unidirecţional care a caracterizat bibliotecile
secole de-a rândul, conferind bibliotecii de azi o nouă
dimensiune.
Utilizatorul devine participant, cocreator
consultant, fie că produsul este virtual sau fizic.

şi

Caracterizând biblioteca zilelor noastre putem să
vorbim de :
 O bibliotecă deschisă oricui.
 O bibliotecă angajată să servească utilizatorii
actuali şi potenţiali.
 O bibliotecă care oferă accesul muliplu la
resurse unice.
 Eficienţă mai mare în ceea ce priveşte
costurile faţă de bibliotecile tradiţionale.
 Disponibilitate permanentă.
 Conţinut informaţional mai bogat şi mai
bine structurat.
 Mijloace şi metode mai prietenoase de
regăsire a informaţiei.
 O nouă viziune asupra conservării şi
difuzării informaţiei potrivit căreia conservarea
se face prin multiplicarea exemplarelor în urma
difuzării.
 O bibliotecă care urmăreşte standardizarea
accesului la serviciile oferite.
Ambele tipuri de servicii, tradiţionale şi
electronice trebuie permanent revizuite pentru a
garanta că vin în întâmpinarea cerinţelor celor ce
frecventează biblioteca.
Dacă în trecut bibliotecile erau furnizoare
de documente, în prezent se vorbeşte tot mai
mult de centre de informare şi documentare care
acordă asistenţă documentară, pentru ca în viitor
biblioteca să devină un îndrumător al utilizatorului
care să-l consilieze pe acesta în găsirea metodelor
celor mai eficiente de a-şi satisfice nevoile sale
informaţionale.
Bibliotecile înscrise în programul Biblionet au
noi oprtunităţi de colaborare cu diverse instituţii,
fie colaborări cu APIA, fie în diverse proiecte
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cu Biblioteca Judeţeană Mureş, fie în parteneriat cu
Muzeul Judeţean Mureş, în proiectul pe care lam derulat
la finele anului 2011, proiect intitulat: „Un secol de
istorie locală în imagini”.
Muzeul Judeţean Mureş, pentru proiectul mai
sus amintit, a stabilit câteva criterii în alegerea
colaboratorilor, unul dintre acestea fiind deţinerea de
echipamente IT, implicit bibliotecile din programul
Biblionet (iată aşadar pentru noi un beneficiu
incontestabil).
Pentru noi bibliotecarii, implementarea proiectului
Biblionet a constituit o provocare, căreia ne strădium
să-i facem faţă cu succes.
Margareta Indreica

BIBLIOTECI PUBLICE MUREŞENE
ÎN PROIECTE
Melania Suciu
Biblioteca Judeţeană Mureş
Nu ştiu dacă programul Biblionet a urnit „munţii din loc” sau a fost scânteia care aprinde focul, dar de când s-au
deschis bibliotecile spre internet, spre informare şi comunicare, spre comunitate, de când s-au întâlnit bibliotecarii
la diverse cursuri, s-au cunoscut, au început să colaboreze între ei, să se informeze reciproc, să schimbe idei şi
păreri, parcă se întâmplă mai multe lucruri bune în bibliotecile publice. Şi nu numai în jurul biblionetului…
În acest sens doresc să evidenţiez câteva biblioteci care au fost cuprinse în programul de granturi eCultura din
cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”, iniţiat de Guvernul României prin Ministerul Comunicaţiilor
şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale. Am aflat despre aceste proiecte, am căutat pe internet şi
am găsit lista proiectelor câştigătoare. Între ele câteva în care sunt implicare biblioteci publice din judeţul Mureş,
şi anume:
Titlu proiect
Tradiţie şi artă : Fasching autentic săsesc
Biblioteca publică –centru cultural de interacţiune şi
implicare comunitară şi de promovare a culturii digitalizate
Carte frumoasa, cinste cui te-a scris…bunastare cui te citeste!

Solicitant
Sărmaşu, MS
Saschiz, MS
Sângeorgiu de
Pădure, MS
Sânger, MS

Partener
Cătina, CJ
Valea Viilor, SB

Cultură, Tradiţie online în comunele Belin şi Păsăreni

Belin, CV

Alimentatie traditionala, echilibrata si sanatoasa

Tulgheş, HR

Păsăreni, MS
Sângeorgiu de
Pădure, MS

Literatura în şezătoare

Dărmăneşti, DB
Victoria, IS
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