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Activitatea Bibliotecii Publice „George Munteanu”, pe parcursul anului 2019 a avut la bază
documentele fundamentale generate de către Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor
Bibliotecare (IFLA) ale instituțiilor de profil, documentele generate la nivel național și realitățile și specificul
local. Aceste documente reliefează Ofertele Universale ale Bibliotecii, care au ca nucleu: informarea, lectura,
tehnologiile de informare și comunicare, sănătatea, învățarea, cultura.
Bbiblioteca Publică „George Munteanu” în activitatea sa a urmărit următoarele tendințe:implicarea
comunității, centrarea pe toate grupurile de utilizatori, reinventarea serviciilor de bibliotecă, cunoașterea
mai bună a utilizatorilor și non-utilizatorilor, crearea imaginii bibliotecii în comunitate, centrarea pe
tehnologii.
Reieșind din tendințele globale și specificul național, în anul 2019 biblioteca s-a axat pe
Implementarea noului cadru de reglementare (asigurarea funcționării eficiente a bibliotecii prin
elaborarea, implementarea și promovarea (pentru aprobare, informare, cunoaștere de către personal, fondator,
membri ai comunității etc.) documentelor instituționale:documente de organizare, (politici și strategii,
regulament de organizare și funcționare a bibliotecii, fișelor posturilor, indicatori statistici și de performanță);
Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităților prin
susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 (O-1 Fără sărăcie, O-2 Zero foame, O-3 Sănătate și stare
de bine, O-4 Educație de calitate, O-5 Egalitate de gen, O-6 Apă curată și igienă, O-7 Energie accesibilă și
curată, O-8 Muncă decentă și creștere economică, O-9 Industrie, inovație şi infrastructură, O-10 Inegalităţi
reduse, O-11 Orașe și comunități durabile, O-12 Consum și producţie responsabile, O-13 Acţiune asupra
climei, O-14 Viața sub apă, O-15 Viața pe pământ, O-16 Pace, justiție și instituții puternice, O-17
Parteneriate pentru obiective);
Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare;
Evaluarea impactului bibliotecii, dezvoltarea instrumentelor de impact și utilizarea datelor în
promovarea bibliotecii.
În anul 2019Activitatea Bibliotecii Publice
„George Munteanu”
(www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea) a fost
determinatădelivrarea Serviciilor Moderne de
Bibliotecă membrilor comunității. Înstituția publică, împreună cu partenerii ei au organizat și desfășurat
activități care informează, instruiesc, educă, dezvoltămultiple competenţe la utilizatori, îndreptate spre
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).BibliotecaPublică „George Munteanu” a fost preocupată
pe parcursul anului de raportare de studierea necesităților specifice ale comunității, oferind atât servicii
tradiționale, cât și inovatoare, adaptându-se la schimbările din comunitate. Noua „Lege cu privire la
biblioteci” a creat noi oportunități pentru activitatea bibliotecii, a favorizând extinderea serviciilor moderne
oferite de bibliotecă, mărirea numărului de utilizatori fizici și virtuali, majorarea indicelui de frecvență. Prin
rețeaua de socializare facebook.com, membrii comunității și comunitatea profesională este informată operativ
despre activitățile, evenimentele ce au loc în bibliotecă și comunitate.
COLECȚII. Fondul tradiţional al bibliotecii include 9792 ex., 8065 titluri ediţii de referinţă şi
monografii, beletristică, literatură ştiinţifică, puse la dispoziţie fără restricţii spre consultare tuturor
utilizatorilor. Pe parcursul anului 2019 au fost achiziţionate 161ex.ediții, (157titluri), 11ediții periodice.
Fondurile bibliotecii au fost completate și cu donații oferite de către prietenii bibliotecii Dna Asea Timuș,
doctor, conferențiar universitar (15ex.)

TEHNOLOGII.Biblioteca publică dispune de 6 computere, 2 laptopuri conectate la Internet, o unitate
multifuncțională (imprimantă, xerox, scaner), proiector.
UTILIZATORI. De fondul bibliotecii beneficiază 683 utilizatori, din care copii pănă la 16 ani 370.
Numărul de intrări constituie cifra de 5735, din care copii până la 16 ani-4433. Pentru anul 2019, numărul de
împrumuturi constituie 10116ex., inclusiv copiilor până la 16 ani-7950 ex. Vizite Internet-3913. Activități
(culturale, educaționale)-97, inclusiv pentru copii-62; servicii moderne prestate pe parcursul anului de
referință-10, inclusiv 4 pentru copii.
Utilizatorii bibliotecii au avut parte pe parcursul anului 2019 de 13 instruiri non-formale în domeniul
incluziunii digitale, guvernării electronice, educație, sănătate; ateliere practice, ședințe foto, activități culturale
și evenimente comunitare.
I. SERVICII MODERNE DE BIBLIOTECĂ ȘI UTILIZAREA LOR
1. SMB „Curierul de Bravicea” - Este ziarul tău!
Informează-te și implică-te.

Biblioteca Publică „George Munteanu” editează, în parteneriat cu Gimnaziul din localitate ziarul
comunitar „Curierul de Bravicea”. Scopul serviciului este informarea corectă a membrilor comunității;
formarea competențelor culturii informației. În anul 2019 au fost editate 4 numere de ziar (nr.23, nr.24, nr.25,
nr.26) distribuite membrilor comunității într-un număr de 400 exemplare prin intermediul voluntarilor
bibliotecii și a bicicletei.
Povestea din legende a moșiei de Bravicea expusă
în nr.23 și 24 (2019) al ziarului comunitar „Curierul de
Bravicea” este rezultatul muncii Doamnei Asea Timuș,
doctor, conferențiar universitar, cercetător, prietena
bibliotecii, preocupată de istoria localității natale.
Legendele expuse în ziar sunt adresate membrilor
comunității, în mod special elevilor care studiază istoria
locală la orele de istorie. „Feciorii lui Bravu”, „Ostașul
Bravu-arcaș și călăreț”, „Biciul lui Ștefan și vornicul
Bravu”, „Biciul din Biceag”, „Vornicul Bravu și nepotul
Bradu” sunt istorii documentate, legende demne de lectura
elevilor, scrise într-un stil accesibil, completând astfel
istoria locală. Nr.26 al ziarului propune un studiu al
cimitirelor din localitate, bazat pe mărturii ale
consătenilor despre anumite perioade din istoria satului.
Voluntarul bibliotecii Sergiu Zatic machetează
ziarul care este ulterior imprimat la Biblioteca Publică
„George Munteanu”.

Numărul 25 (2019) al ziarului comunitar
„Curierul de Bravicea” informează despre
„Hramul Căru-țașilor”, ediția a III-a conceptul
căruia a fost elaborat la bibliotecă în
parteneriat cu instituțiile publice locale.
Festivalul național care are scopul de a
promova îndeletnicirile, tradițiile, obiceiurile
strămoșești ale neamului nostru. Obiectivele
evenimentului au vizat implicarea comunității.
Ziarul scrie despre implicarea activă a
„Clubului Femeilor”, serviciul biblio-tecii;
sponsori,
actorii
principali-căruțașii.
Spectacolul teatral-muzical „Vreme trece,
vreme
vine”;
„Curtea
meșteșugurilor”,concursuri, expoziții au figurat
pe agenda evenimentului pentru care biblioteca
publică a fost și partener media.
Ziarul publică un articol și despre George
Munteanu, istoric și critic literar, consăteanul
nostru, cetățean de onoare al s. Bravicea,
numele căruia îl poartă biblioteca publică,
precum și povestea „Curții boierești din
Pustaia”, toponim.

2.SMB „Serviciile publice electronice pentru cetățeni”
Biblioteca Publică „George Munteanu” este acreditată să instruiască populația în a accesa și
utiliza serviciilor electronice (e-servicii) în cadrul Serviciului Modern de Bibliotecă „Serviciile electonice
publice pentru cetățeni”. Bibliotecarii care oferă instruiri în accesarea e-serviciilor sunt numiți e-Ambasadori.
În cadrul acestui serviciu, La Biblioteca Publică „George Munteanu” 86 persoane au accesat serviciile
electronice, iar 117 au solicitat ajutor.
e-Guvernarea presupune interacţiunea digitală dintre instituțiile statului cu cetăţenii. Cetățenii pot solicita
informații de la guvern online. Acestproces asigură transferul de
informaţii de la autorităţi spre cetățeni şi invers. Accesând paginile
specia-lizate pe Internet, cetăţenii sunt informați despre noutăţile
legis-lative, îşi pot exprima opiniile privind activitatea
administrativă, pot opera plata taxelor datorate, sau pot depune
reclamaţii şi petiţii online.
Conform
Agenției
de
Guvernare
Electronică
http://www.egov.md, Serviciile electronice-165 la număr, sunt
serviciile publice oferite de instituțiile statului cetățenilor prin
intermediul tehnologiilor electronice. Acestea pot fi gratuite sau
contra plată, în funcție de tipul de serviciu (servicii fiscale, servicii
de documentare a populației, acte de stare civilă, servicii ale
Ministerului de Interne, Serviciului Vamal) etc.
Rapiditatea și accesibilitateasunt avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalități de obținere
a serviciilor. Dacă pentru a obține anumite servicii electronice, cetățenii trebuiau să aștepte ore și chiar zile, eserviciile permit accesarea informațiilor aproape imediat. Un alt avantaj este faptul că sunt disponibile oricărei
persoane care poate accesa un calculator la orice oră, nu în limitele unui program fix de lucru. Exemple de
servicii publice care pot fi accesate online sunt eliberarea cazierului, eliberarea unor autorizații, permise și
declarații, etc.
3. Serviciul de Bibliotecă „Ludoteca-biblioteca de jocuri”
Jocul este o formă de organizare a activității și vieții cotidiene a copiilor.
Indiferent de tipul de jocuri (jocuri cu masini, jocuri logice, jocuri în Internet,
jocuri educaționale, Puzzle, șah, etc.) jocul este cea mai eficientă modalitate de a
dezvolta gândirea, imaginația, creativitatea, de a descoperi lumea și de a forma
unele deprinderi. Orele de joacă adună copiii la bibliotecă pentru a îmbina utilul
cu plăcutul în cadrul SB „Ludoteca-biblioteca de jocuri”.
De serviciile Ludotecii au beneficiat pe parcursul anului de referință circa 120 de utilizatori unici de
vârstă preșcolară și școlară. Biblioteca de jucării oferă o gamă largă de jucării potrivite pentru copii în diferite
etape ale dezvoltării lor.

4.Serviciul Modern de Bibliotecă „IT pentru fiecare-de la mic la mare”
Tehnologia informației și a comunicațiilor, (abreviat IT sau
TIC), este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea,
procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în
particular prin folosirea computerelor.6 computere, 2 laptop-uri, o
imprimantă multifuncțională, proiector, aparat de fotografiat digital
este echipamentul cu ajutorul căruia tehnologiile moderne ajută
membrilor comunității să-și îmbunătățească viața. Tehnologiile digitale
sunt utilizate în toate domeniile, indiferent de vârstă, ocupație, interese,
etc. Internetul este un element indispensabil al vieții noastre, utilizatorii
bibliotecii au efectuat 3913 vizite la Internet pe parcursul anului de
referință.În cadrul Serviciului Modern de Bibliotecă „Tehnologii pentru
fiecare-de la mic la mare” elevii sunt instruiți în utilizarea Internetului,
pregătirea prezentărilor Power Point, selectarea informațiilor, imaginilor de pe Internet și plasarea lor într-un
document Word pentru elaborarea proiectelor; elevii ciclului primar sunt încurajați să învețe a utiliza
Wikipedia.com și să împărtășească, în bază de voluntariat, cunoștințele în aceste domenii, cu colegii
lor.Adulții, în cadrul instruirilor, sunt încurajați să învețe pe tot parcursul vieții TIC.Este imposibilă astăzi
activitatea bibliotecii publice fără tehnologii moderne. Toate serviciile pe care le livrează biblioteca poartă
amprenta tehnologiilor. De exemplu: Fondul Cartografo-geodezic de Stat al RM are scopul de a duce evidenţă
centralizată, de păstrare şi utilizare a documentelor topografo-geodezice şi cartografice de pe întreg teritoriul
ţării. Acestea prezintă interes tehnic, ştiinţific, economic, istoric, social şi cultural. Specialiștii APL Bravicea
utilizează site-ul http://www.geoportal.md/ .

SMB„e-Servicii pentru cetățeni”face posibilă transparența serviciilor publice oferite cetățenilor și
legătura dintre ei și guvern.Tehnologiile fac posibilă achitarea online a serviciilor comunale, plăților și
salariilor.
SMB Editareaziarului comunitar „Curierul de Bravicea” constituie în primul rând un produs cu
conținut digital. SMB „Clubului Femeilor”își desfășoară ședințele cu secvențe video, muzică, teatru, siteuri
specializate, într-o atmosferă interactivă, distractivă, creativă.
SMB „Clubul de limbă engleză”activitatea căruia a fost bazată pe oportunitățile digitale:prezentările
Power Point; filmulețele instructiv-educative, dicționarele online, programele de traducere.
Micuții de la grădiniță și elevii ciclului primar au parte de poveștile digitale prezentate în cadrul
SMB„Povești cu c@re crești”, modalități care completează imaginația copiilor despre eroii și autorii
basmelor din lumea întreagă, povești care educă binele, frumosul, valoarea, tot odată cartea rămânând a fi
temelia culturii generale.
Pregătirea temelor pentru acasă cu instruiri în scrierea referatelor, citirea cărților online, crearea
prezentărilor, posterelor, pliantelor, anunțurilor; vizionarea filmelor istorice, accesarea siteu-rilor educative
este esențaSMB„Școala Altfel”, iar „Istori@ locală” nu ar fi completă fără fotografiile scanate în care ușor
recunoști personalități, colegi, prieteni din diferite perioade istorice și pe care le poți vedea și avea oriunde și
oricând.
SMB„Oriunde ești, ai satul cu tine” informează despre evenimentele comunitare, ajungând prin
intermediul rețelelor de socializare în fiecare colțișor al lumii, acolo unde se află consătenii noștri plecați peste
hotare, pentru care fiecare fotografie din albumul de familie postată pe pagina de facebook.com a bibliotecii
este o amintire despre familie, prieteni, satul în care s-au născut.

5. Serviciul Modern de Bibliotecă „Școala Altfel”

Circa 150 de elevi ai Gimnaziului „Ștefan cel Mare” din comunitate beneficiază de acest serviciu.
Echipamentul performant al Sălii Multimedia le oferă posibilitatea de a-și pregăti temele pentru acasă
inteligent, operativ, interactiv, într-un mod original. Aici elevii învaţă cum pot crea o Prezentare Power Point,
cum se caută informaţia pe Internet, copierea, redactarea, imprimarea, multiplicarea ei.În cadrul acestui
serviciu elevii utilizează lecţiile online la diferite obiecte. Spre exemplu, la lecțiile de istorie sunt utilizate
lecțiile de pe http://history.md/; și pe https://www.youtube.com. Excursiile la bibliotecă împreunăcu
educatorii, învățătoarele, profesorii și diriginții familiarizează copiii cu serviciile pe care le oferă bibliotecă,
informează despre reguli, condiții, regulamente de funcționare a bibliotecii.

Vizionarea publică a documentarelor, filmelor artistice şi tematice în cadrul lecţiilor curriculare şi
extracurriculare la diferite obiecte de studiu, analiza şi dezbaterea diferitor subiecte în baza celor vizionate;
pregătire posterelor, vizionarea tutorialelor tematice, instruiri în aceste domenii au fost preocupările bibliotecii
în anul de referință.

Oferta educațională a bibliotecii include excursii în bibliotecă cu dirigintele sau profesorul, excursii
virtuale prin bibliotecile lumii, audiere diferite genuri muzicale; omagiere scriitori, pictori, muzicieni etc.În
dependență de necesitățile utilizatorilor, deseori spațiile bibiliotecii sunt transformate în spații pentru jocuri
distractive, intelectuale, exerciții fizice sau dans.

6. Serviciul Modern de Bibliotecă„Clubul de limbă engleză”
Vountara Corpului Păcii (SUA) în Moldova, dra Anni Poetzl a continuat instruirile în cadrul acestui
serviciu și cu utilizatorii bibliotecii din satele vecine. 10 beneficiari ai „Clubului de limbă engleză” au avut
parte de instruiri interactive pe parcursul a 4 luni.

7.Serviciul de Bibliotecă „Clubul Femeilor”
SB „Clubul Femeilor”are scopul de a
organiza util și plăcut timpul liber al femeilor prin
activități de recreere,instruire, implicare în
soluționarea problemelor comunității.Serviciul,
fiind unul dintre cel mai durabil (4 ani ani de la
instituire) se bucură de o mare popularitate în
rândurile femeilor. Acesta dezvoltă competențe de
dezvoltare personală -adoptarea unui mod sănătos
de
viață;
competențe
digitale-utilizarea
computerului și a rețelelor de socializare, utilizarea
e-serviciilor; competențe de comunicare –liderism
comunicarea on-line; organizarea de excursii, discuții de cărți, întâlniri cu personalități, implicare în activități
culturale comunitare, etc.
În cadrul „Zilelor Creangă”, „Clubul Femeilor” s-a implicat cu toată responsabilitatea în organizarea și
desfășurarea activității „Creangă veșnic verde”. Snoavele lui Ion Creangă a fost un motiv pentru șezătoarea
literară„Ion Creangă-Sfătosul bunic din Humulești”. Aceasta a avut drept scop de a aduce mai aproape de
public creația autorului, „Amintirile din copilărie” ale căruia au marcat 140 de ani de la publicare, dar care
bucură și azi sufletul atât al copiilor cât și al celor adulți. Clubul Femeilor, serviciul bibliotecii, în parteneriat
cu Muzeul satului Bravicea au montat un fragment din povestea „Capra cu trei iezi” pe care l-au prezentat, la
șezătoarea organizată în incinta Casei de Cultură.
Parteneri de teatru au fost și elevii din gimnaziu.27 de femei au cântat și jucat teatru, și-au cusut
costume populare, au copt plăcinte și prăjiței, au împletit sarmale, au făcut o sărbătoare de suflet în care
bucuria și voia bună au fost la ele acasă.

Pe parcursul anului 2019, 30 femei au participat la activitățile clubului, întâlnindu-seîn 19 ședințe,
vizitând în cadrul unei excursii orașul Soroca și Mănăstirea Rudi.
Indiferent de condițiile meteo, vârstă, interese, naționalitate, loc de trai, pe parcursul a 4 ani, lunar,
femeile se întâlnesc la bibliotecă pentru a-și împărtăși impresiile despre viață, cărți, personalități, a marca
împreună zilele de naștere, a pune la punct detalii pentru implicare în activități culturale comunitare,
organizează excursii, șezători, colectează piese muzeistice, recită poezii, spun glume, cântă. Un serviciu de
bibliotecă generează alte servicii utile membrilor comunității-„Istori@ locală”, spre exemplu, sau „Clubul de
Fitness”. Dar sărbătorirea zilelor de naștere la bibliotecă, printre cărți, oameni, destine, poezie, muzică,
amintiri, prieteni, voie bună și încă multe de toate este, cred cel mai frumos lucru care se poate întâmpla într-o
țară din care pleacă foarte multă lume, dar în care mai rămân rădăcini care se strecoară adânc în tradiția
strămoșească, iar biblioteca este locul în care femeile se adună pentru a fi împreună și la bine și la rău.

În luna septembrie, membrele clubului au participat la o instruire de educație electorală cu genericul
„Democrația se învață de la local la național”. Cei prezenți au fost familiarizați cu pagina web a Comisiei
electorale centrale (www.cec.md), cu perioadele electorale, tipurile de alegeri, drepturile alegătorilor și
candidaților, etc; participanții discutând despre sistemul electoral din țara noastră.
La ședințele lunare, membrele clubului au fost familiarizate cu activitatea literară a scriitorilor
omagiați în anul 2019 (Ion Hadârcă, D. Matcocshietc).Eugen Statnic,a donat bibliotecii cartea „Înstrăinarea
Basarabiei”.

Începând cu 1 august 2019, „Clubul Femeilor”participă la implementarea Proiectului local inițiat de
către Dna Timuș Asea, doctor, conferențiar universitar, care și-a propus să facă o analiză a patrimoniului
fântânilor din s. Bravicea, solicitând ajutorul femeilor la completarea unei anchete în care vor fi introduse
datele despre fântânile satului, însoțite de nume și istorii legate de fântâni, acestea se vor regăsi într-o lucrare
scrisă de către autoare. Femeile, dispuse să colaboreze, vor cerceta situația fântânilor din mahalalele în care
trăiesc, contribuind astfel la reconstituirea istoriei locale.

8.Serviciul Modern de Bibliotecă
„Istori@ locală”
SMB „Istori@ locală” are drept
scop reconstituireași digitizarea istoriei
locale. Prin intermediul tehnologiilor
moderne fotografiile sunt scanate și
postate pe rețelele de socializare, iar
beneficiarii serviciului, aflați, de cele mai
multe ori la o vârstă înaintată sunt dispuși
să împărtășească cu copiii, rudele,
prietenii virtuali cele mai memorabile
clipe
din
viață.
(https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/)
Membrii comunității aduc cu sine fotografii care aparțin diferitor perioade istorice. Fotografiile sunt
scanate, postate pe rețeaua de socializare www facebook.com și comentate de către utilizatorii bibliotecii;
precum și obiecte care ar completa fondurile Muzeului satului. Atfel este reconstituit trecutul istoric al
localității. O altă metodă de a digitiza istoria comunității este și crearea Albumurilor de familie personalizate.
Astfel au fost create 3 albume virtuale pentru 3 familii din comunitate, în semn de recunoștință pentru
implicare în activitățile organizate de biblioteca publică, muzeu, primărie.
În total, pe parcursul anului de referință au fost scanate în cadrul serviciului circa 125 de fotografii și
postate pe rețele de socializare.Mulțidintre utilizatorii paginii de facebook a bibliotecii s-au regăsit în aceste
poze iar amintirile i-au dus cu gândul la copii, părinţi, bunei, prieteni, profesori-generaţii care au făurit istoria
comunităţii noastre.

Opinii ale utilizatorilor:
„MULȚUMESC pentru poze! Am cules și eu amintiri plăcute și persoane dragi...” (Alexandru Bejan)
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea

În cadrul acestui serviciu au fost publicate 13 articole cu referire la istoria locală, iclusiv:
Timuș A. „Povestea din legende a Moșiei de Bravicea” în Curierul de Bravicea. 2019 nr.6(23);
Timuș A. „Misterul unei npoți de vară a anului 1654 la Bravicea sau Patriarhul Macarie cu fiul lui Paul
de Aleppo între Prut și Nistru”, în Curierul de Bravicea, 2019 nr.1(24);
Timuș A. „Dezlegarea poveștii curții boierești din Pustaia” în Curierul de Bravicea, 2019 nr.1(24);
Timuș A. „Cimitirele din Bravicea” în Curierul de Bravicea 2019. nr.3(26).
Zatic A. „Hramul Căruțașilor, ediția a III-a, 2019” în Curierul de Bravicea. 2019 nr.2(25).

9. Serviciul Modern de Bibliotecă„Cu mâna pe condei”

Colaborarea cu dna Asea Timuș, doctor,
conferențiar universitar, stabilită cu traiul în
România, este un exemplu de parteneriat la
distanță. În cadrul SMB „Cu mâna pe condei”,
autoarea scie articole în baza documentelor ce țin
de trecutul istoric al comunității noastre, iar
colaboratorii bibliotecii completează cercetările cu
mărturii ale băștinașilor, fotografii.
„Fântâna bătrânilor”, „Fântâna lui
Colun”,„Fântâna
lui
Dumitru
Hariton”,
„Fântâna lui Leonea Mogîldea”, „Fântâna lui Tutunaru cu pridvor și două urcări”, „Fântânile Anei
Ilevna”, „Fântâna mireselor din hotar cu Meleșeni”, „Florna și Fântâna Turcului”, „Troița lui Ion Vasile
Sîrbu”, „Fântâna Mărioarei Budicioae”, „Izvorul salcâmilor”, „Autografele de pe fațada Casei de Cultură
din Bravicea”, „Prima Școală din Bravicea”, „Clădirile, casele și conacele sub școlile din Bravicea”,
„Prima bibliotecă publică gratuită din Bravicea” sunt doar câteva din articolele publicate
pehttps://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/ cu impact pozitiv asupra utilizatorilor.
10.Serviciul Modern de Bibliotecă„Oriunde ești ai satul cu tine”
Reţelele de socializare au o funcție importantă de comunicare, informare și promovare a colecţiilor şi
serviciilor bibliotecii, de comunicare eficientă și rapidă cu utilizatorii, aceștia putând accesa biblioteca de la
distanță. Biblioteca gestionează 3 pagini de facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/;
https://www.facebook.com/curieruldebravicea/; https://www.facebook.com/voluntariidinbravicea/ unde sunt
plasate informaţii şi poze de la diverse evenimente desfăşurate în comunitate sau în afara ei, acolo unde
biblioteca este prezentă.
Acestea sunt distribuite de către utilizatorii
virtuali ale acestor pagini. Unele postări ating un impact
între 1000 şi 2000 vizualizări. Paginile promovează
biblioteca și comunitatea.Biblioteca publică este
laboratorul de idei care oferă asistenţă informaţională,
logistică şi tehnică pentru proiectele comunitare. Aici se
întrunesc grupurile de iniţiativă care stabilesc conceptul
proiectelor sau evenimentelor (denumire, scop, obiective,
resurse, parteneri, buget, responsabilităţi, voluntari,
etc.)Pentru toate evenimentele comunitare biblioteca este
partener media.
Evenimentul cultural „Hramul Căruțașilor”,
ediția a III-2019.
Ideea de a prezenta câteva etape ale vieții omuluicăruțaș, păstrând obiceiurile și tradițiile locului a fost
materializată în cadrul spectacolului teatral-muzical
„Vreme trece, vreme vine...”, un proiect la care s-a lucrat mai bine de o lună de zile, acesta fiind produsul
parteneriatului Primăria Bravicea, Biblioteca Publică „George Munteanu”, Muzeul satului, Casa de Cultură,
Școala de Arte. Artiști amatori, membrele Clubului Femeilor, căruțași, călăreți, copii, tineri și vârstnici s-au
împlicat activ, participând la repetiții, pregătind căruțele și decorul.Au fost implicate 6 căruțe cu căruțași care
au jucat mizanscena 1 „Chemarea dragostei” în care au fost implicați Tudor Popa și Mădălina Balan cu
cântecul „M-am pornit cu caru-n vale”, (căruța lui Danu Vasile) , după care a urmat mizanscena 2 „Pețitul
miresei” cu flăcăul Ion Iovu și fata Vera Boțan, cântecul „Căruță cu cai” (căruța lui Mihail Ursu); mizanscena
3 „Căruța cuscrului mare” (căruțaș Ion Ursu); Ion Cigodaru cu cântecul „M-am pornit la Chișinău”;

mizanscena 4 „Căruța cu zestre” a cuscrului cel mic–căruțaș Valeriu Totomir, cuscri mari Bordei Valeriu și
Bejan Iulia, cuscri mici Corghenci Iurie și Ecaterina; cumetrele și vecinele Harea Larisa, Cojocari Natalia,
Ursachi Zinaida, Uncu Maria, Tăvăluc Zinaida au jucat (vorba cântecului)„20 de perne mari toate pline cu
țânțari, 20 de perne mici, toate pline cu furnici”. Mizanscena 5 „Căruța cu butoaie”, căruțaș Jorean Serghei
care a dus „40 de poloboace fără fund și fără doage” și mizanscena 6 „Nunta”: Mirii Sobol Eugen și Victoria
au venit cu brișca, urmați de nașii Batcu Gheorghe și Silvia care au dansat dansul folcloric „Coasa” împreună
cu Bordei Valeriu și Buruiană Ecaterina; Munteanu Grigore și Dânga Rodica; Jorean Vladimir și Galina; Zatic
Alexei și Tăvăluc Zinaida.
Spectacolul teatralizat s-a încheiat cu mizanscena 7 „Căruța cu copii”, căruțaș Colodrevschi Ion cu Familia
Jorean Vladimir și Galina, nepoței și alți copii pe fonul cântecului „Mi-a venit un dor de casă” interpretat de
Boris Iurcu.
„Un festival inedit, a avut loc astăzi în satul Bravicea, raionul Călărași, unde am putut admira cei mai frumoși cai din
regiune, dar și aprecia cei mai pricepuți caruțași.Cu mare drag am participat la ce-a de a III-a ediție a festivalului “La
Hramul Căruțașilor”, alături de Dna Monica Babuc, Vicepresedinte al Parlamentului RM.Mă bucur să văd că
festivalurile de promovare a tradițiilor naționale iau amploare în tot mai multe localități din raionul Călărași... La
moment putem deja să ne mândrim cu “Festivalul Căpșunii” de la Sadova, “Festivalul Zamei” din Sipoteni,
“Festivalul Dansului Popular” la Dereneu, Festivalul “Târgul Olarilor” de la Hoginești, dar și multe alte evenimente
menite să readucă valorile naționale în vizorul
nostru”-a scris pe pagina sa de facebook.com
Nicolae Ciubuc, deputat în Parlamentul RM.

https://www.facebook.com/canaldoi/videos/451747038746218/UzpfSTg4MTc4Njc1ODU2MDgyODoyODUzOTk
1NjA4MDA2NTkw/

SMB „Clubul Femeilor” a jucat rolul esențial în pregătirile pentru desfășurarea evenimentului,
implicându-se cu dăruire și responsabilitate, demonstrând creativitate și originalitate. Ideile femeilor s-au
materializat în reprezentarea teatrală, atelierele de țesut și cusut, amenajarea căruțelor tematice, măiestria
pregătirii bucatelor tradiționale, coacerea pâinii, colacilor și plăcintelor, pregătirea sarmalelor, prezentarea
prosoapelor și a zestrei.

SMB Poveşti cu c@re creşti este serviciul destinat
preşcolarilor şi elevilor ciclului primar, prestat
săptămânal (la necesitate şi mai des), care completează
lectura utilizatorilor. Pentru acest grup-ţintă se îmbină
instruirea în domeniul IT cu lectura poveştii şi povestea
digitală.
În cadrul Orei de lectură „Joc de aripi, joc de flori
prin povești și ghicitori”, 18 elevi din clasa a IV-a din
Gimnaziul „Ștefan cel Mare” s. Bravicea, r-l Călărași
împreună cu învățătoarea lor Dna Popa Galina, au avut
parte de o întâlnire cu cartea „Crăiasa zăpezii” scrisă de
povestitorul Hans Christian Andersen și publicată cu 175
de ani în urmă. Elevii, s-au dovedit a fi cunoscători ai
basmelor scriitorului și poetului danez. Din cărțile
propuse unii au citit câte un aliniat iar alții au identificat
basmul.

Cu mare atenție au privit și povestea digitală „Crăiasa zăpezii”; au participat la concursul ghicitorilor,
învingătorii căruia au avut timp suplimentar pentru utilizarea Internetului. Bibliotecara, Dna Pîrlici Melania a
evaluat procesul de lectură.Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programului Național LecturaCentral.
Chiar dacă fiecare excursie la bibliotecă are mai multe semnificații:elevii au făc cunoștință cu fondul
de literatură de referință (dicționare și enciclopedii); identifică autorul și titlul cărților propuse, citesc câte un
aliniat din cărțile autorului propus; colorează, ca mai apoi să prezinte autorul și cartea; ei, de fiecare dată
vizionează povești virtuale. Iată câteva titluri îndrăgite de elevii cilcului primar: „Fata înțeleaptă”, „Găinușa
cea înțeleaptă”, „Fata babei și fata moșneagului”, „Rățișca cea urâtă”, etc. După ce discută despre calitățile
eroilor din poveste; copiii iau cu ei cărțile pentru lectură în afara orelor de curs.
În cadrul instruirilor în utilizarea Internetului, elevilor din clasele a IV-a li se propune identificarea
poveștilor propuse după autor; alcătuirea listei de povești a autorului propus; regăsirea poveștii nominalizate
cu ajutorul Youtube.com.
Pentru încurajarea lecturii sunt combinate metoda lecturii poveștilor cu cea a vizionării poveștilor
virtuale.

12. Serviciul Modern de Bibliotecă „Trăiește sănătos!”
(Strategii pentru schimbarea stilului de viață)
Primul pas în inițierea SMB „Trăiește sănătos”a fost scrierea, în
parteneriat cu Voluntara Corpului Păcii (SUA) în Moldova Anni Poetzl și
Gimnaziului „Ștefan cel Mare” (Director Godovaniuc Elena)Proiectului
„Mobilizarea femeilor și a localnicilor pentru un stil de viață sănătos prin
exerciții și nutriție”, inițiativă pentru care Corpul Păcii a oferit Bibliotecii Publice
„George Munteanu” (APL Bravicea) la 6 iunie 2019 o donație financiară sub formă de grant în valoare de 57
750 lei achitați de către voluntarul Corpului Păcii pentru o parte din echipamentul procurat pentru „Sala de
Fitness”, amplasată în incinta
Casei de Cultură.

La 28 martie 2019, 40
femei au răspuns invitației de a
veni la bibliotecă pentru a participa
la un atelier de nutriție.
Activitatea, parte a proiectului comunitar „Mobilizarea femeilor și a localnicilor pentru un stil
de viață sănătos prin exerciții și nutriție” s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul pentru Politici și Analize
în Sănătate (PAS) http://www.pas.md. Femeile, ghidate de către Dna Lucia Pîrțînă, coordonator programe,
Centrul PAS, au avut posibilitate să acceseze portalul www spitale.md pentru a evalua activitatea acestora.
Cei prezenți au răspuns la mai multe întrebări în privința calității actului medical, atitudinea angajaților,
curățenia din spital sau starea clădirilor. Minitombola organizată de către parteneri a oferit cadouri
participanților pentru evaluarea online.

În cadrul primului atelier numit „Atelierul de nutriție” din cadrul proiectului, medicul nutriționist Olga
Cara, (Centrul PAS) a făcut o trecere în revistă a „Mâncatului sănătos, versus nesănătos”, punând accentul pe
alimentația sănătoasă. Cei prezenți au avut posibilitatea de a lucra în grupuri și de a participa la o discuție gen
întrebări și răspunsuri.Toți participanții la atelier au primit pliante cu informația despre proiect-produs al
Bibliotecii publice. În cadrul celui de-al doilea atelier, desfășurat la 16 aprilie 2019,numit „Haideți să facem
mișcare!” femeilor li s-a demonstrat echipamentul și tipurile de exerciții specifice vârstei.

Al treilea atelier de instruire întitulat „Și tu poți fi un lider comunitar” din cadrul proiectului „Mobilizarea femeilor și a localnicilor pentru un stil de viață sănătos prin exerciții și nutriție”, a avut loc la 14 mai
2019 la Biblioteca Publică „George Munteanu” .28 de femei au dezvoltat abilități de lider, participând la
activitățile organizate în parteneriat cu voluntarul Corpului Păcii dra Anni Poetzl. Așa cum liderii comuni-tari
îşi asumă responsabilitatea pentru bunăstarea şi îmbunătăţirea comunităţii lor, femeile sunt formatoare de
opinii, autoare de inițiative, lideri în mahala, implicate, active, dornice de a se instrui la orice vârstă.

La 24 mai 2019, la Casa de Cultură din s. Bravicea, r-l Călărași a avut loc evenimentul de lansare
oficială a proiectului comunitar inițiat și realizat în parteneriat cu Corpul Păcii în Moldova, (director Leslie
McCuiag), APL Bravicea (primar Zatic Alexei), Gimnaziul „Ștefan cel Mare”,(Director Godovaniuc Elena)
Asociația Obștească „Părinții în Sprijinul Învățământului”, (Președinte Dînga Rodica) Biblioteca Publică
„George Munteanu”, (director Zatic Angela) Casa de Cultură (director Iurcu Boris) membri ai comunității.
Valoarea proiectului a constitut 162 445 lei.
În cadrul acestui serviciu, pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate 16 activități la care au participat
118 beneficiari.

II. Parteneriate și colaborări
Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai
multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau
scopuri comune.Împreună cu toate instituțiile-partenere din comunitate au avut
loc evenimente culturale: „Sărbătorile de iarnă”, marcarea sărbătorilor
internaționale „8 Martie”, „9 mai –ziua Europei”, „Ziua persoanelor
vârstnice”; a sărbătorilor naționale „Ziua Independenței” și „Limba noastră”,
evenimentul comunitar „Hramul căruțașilor”, ediția a III-a, 2019, Turneul Național de Șah „Cupa s.
Bravicea”, ediția a XVII-a, etc
Programul Național LecturaCentral, desfășurat
pe parcursul lunii septembrie 2019, a avut scopul de a
spori interesul față de carte, promovarea lecturii și
dezvoltarea culturii lecturii. În acest scop instituțiilepartenere și-au unit eforturile pentru avantajarea
cunoașterii,stimularea interesului pentru lectură,
dezvoltarea abilității persoanei nu doar de a citi un
număr mare de publicații sau nu doar de a citi
permanent, dar mai ales de a înțelege, a învăța din text, de a formula idei critice și creative.Parteneriatul a fost
axat pe familiarizarea copiilor de vârstă preșcolară cu cartea, lectura, biblioteca.
Cărțile reprezintă un instrument pentru modelarea intelectuală a copiilor, ele pot face parte din viața
micuților de la vârsta preșcolară. Chiar dacă nu știu să citească, micuților le este permanent insuflat gustul
pentru cărți încă de la vârste fragede. Copii de la Grădinița „Andrieș” sunt beneficiarii Proiectului „Lectura
după imagini” implementat de biblioteca publică în cadrul Programului Național „LecturaCentral”, ediția
2019. Circa 100 de copii au beneficiat de prezentările de carte, lecturi publice oferite de către bibliotecă.

Parteneriatul Biblioteca Publică-Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din comunitate este durabil prin
faptul că beneficiarii serviciilor oferite de bibliotecă sunt în primul rând elevii și profesorii împreună cu care
au fost organizate și desfășurate activități de instruire și
culturale.
80 de elevi ai ciclului primar însoțiți de învățătoarele
Goncearuc D., Corghenci T., Cogîlniceanu A. și Cojocari M.,
au participat în data de 19 septembrie 2019 la activitatea
consacrată marelui povestitor Ion Creangă. „Amintiri din
copilărie” a fost publicată cu 140 de ani în urmă și rămâne a
fi cea mai populară carte de citire pentru copii. După ce
elevii au numit poveștile lui Ion Creangă și au povestit ei
înșiși fragmente din poveștile cunoscute, s-au familiarizat cu
cărțile autorului existente în bibliotecă; au ascultat lectura
sonoră a poveștii „Punguța cu doi bani”, au vizionat un fragment din filmul „La scăldat”, au găsit răspunsuri
la ghicitorile propuse, au ascultat poezia lui Iulian Filip „Drumul la bibliotecă”, încercând să-i dea un titlu.
Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programului Național LecturaCentral.

În cadrul Orei de lectură „Joc de aripi, joc de flori prin
povești și ghicitori”, 18 elevi din clasa a IV-a a Gimnaziului
împreună cu învățătoarea lor dna Popa G., au avut parte de o
întâlnire cu cartea „Crăiasa zăpezii” scrisă de povestitorul
Hans Christian Andersen și publicată cu 175 de ani în urmă.
Elevii, s-au dovedit a fi cunoscători ai basmelor scriitorului și
poetului danez. Din cărțile propuse unii au citit câte un aliniat
iar alții au identificat basmul. Cu mare atenție au privit și
povestea digitală „Crăiasa zăpezii”; au participat la concursul
ghicitorilor, învingătorii căruia au avut timp suplimentar
pentru utilizarea Internetului. Bibliotecara, Dna Pîrlici
Melania a evaluat procesul de lectură.
Pe tot parcursul anului a fost promovat fondul de
literatură de referință, literatura beletristică, cărțile despre un
mod sănătos de viață, alimentația sănătoasă și exercițiului fizic,
medicina naturistă și importanța lecturii zilnice.Activitățile au
implicat copii, adolescenți, precum și adulți (părinți, bunici,
cadre didactice).
Încadrul Campaniei Naţionale de promovare a lecturii „Să citim împreună!”, ediţia 2019, la bibliotecă au fost promovate
cărțile „Rebela”, „Păsări suntem când ne naștem”, „Peisaj cu
dimineți și clipe”, „Povestea Domnului Caras”, „Și la mare
vine Dumnezeu”, „Domnița păstorița”, „Domnișoara
Cineluța”, „Copilul din colivie” de Claudia Partole; cărțile
pentru copii ale lui Ianoș Țurcanu „Ce ascund cuvintele”,
„Coca-Cola pentru Nola”, „Cucul cu cucui”, „Dansul
florilor”, „Fapte bune să aduni”, „O girafă supărată”,
„Motanul navigator”, „Un elefant în vagonul restaurant”, „Zece frați neastâmpărați”.
Au fost organizate activități de promovare şi lectură a cărţilor recomandate prin diverse forme de
activitate: lecturi publice cu elevii ciclului primar a cărților pentru copii „Coca-Cola pentru Nola”, „Fapte
bune să aduni” de Ianoș Țurcanu.Lecturi comentate împreună cu învățătorii claselor primare a cărții „Un
elefant în vagonul restaurant”. Recitaluri de poezii ale Claudiei Partole din cartea „Domnișoara
Cineluța”.Discuţii despre viața și activitatea autorilor.
Ședințe speciale ale „Clubului Femeilor”, serviciu al
Bibliotecii au fost consacrate lui Dumitru Matcovschi (80 ani
din ziua nașterii); Eugeniu Statniccartea căruia „Înstrăinarea
Basarabiei”, a fost oferită cu mult drag bibliotecii de către
autor; poetului, eseistului, traducătorului și publicistului Ion
Hadârcă (70 de ani din ziua nașterii) etc.
80 de elevi ai ciclului primar care învață la Gimnaziul
„Ștefan cel Mare” însoțiți de învățătoarele lor, au participat
în data de 19 septembrie 2019 la o activitate consacrată
marelui povestitor Ion Creangă. „Amintiri din copilărie” a
fost publicată cu 140 de ani în urmă și rămâne a fi cea mai
populară carte de citire pentru copii. După ce elevii au numit
poveștile lui Ion Creangă și au povestit ei înșiși fragmente din
poveștile cunoscute, s-au familiarizat cu cărțile autorului
existente în bibliotecă; au ascultat lectura sonoră a poveștii
„Punguța cu doi bani”, au vizionat un fragment din filmul „La
scăldat”, au găsit răspunsuri la ghicitorile propuse, au ascultat
poezia lui Iulian Filip „Drumul la bibliotecă”, încercând să-i

dea un titlu. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programului Național LecturaCentral.
Peste 100 de copii au beneficiat de serviciile bibliotecii în cadrul acestui Program.
În luna iulie 2019, timp de 2 săptămâni, Biblioteca Publică în parteneriat cu Muzeul satului și
voluntara Corpului Păcii (SUA) în Moldova dra Anni Poetzl au organnizat o Tabără de vară pentru 18 copii
cu vârsta între 8 și 14 ani care s-au bucurat de jocurile sportive, discuții despre bunele maniere, calitățile
pozitive ale omului; au lucrat în ateliere unde au demonstrat creativitate, au utilizat jocurile online, muzica,
petrecând timpul liber util și plăcut. Îndemnul la lectură a fost materializat prin citirea fragmentelor din
povestea lui Ion Creangă „Fata babei și fata moșneagului” și vizionarea filmului în desen animat „Greierul și
furnicile” în baza cărora au identificat calități pozitive și negative.

În cadrul Serviciilor Moderne de Bibliotecă „Școala Altfel” și
„Istori@ locală”, elevii clasei a IX-a din Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din
localitate au vizitat Muzeul Satului Bravicea. Vizita, semnificativă prin
faptul că la 27 martie 1918 Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu
România, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice
românești care s-a unit cu România.Elevii au identificat, în baza
izvoarelor istorice, perioadele istorice, fiind informați și despre legendele
toponimice care stau la baza originii satului Bravicea ale autoarei dna
Asea Timuș, doctor în agricultură, conferențiar universitar.
Colaborarea Bibliotecii Publice „George Munteanu” cu Doamna
Asea Timuș, (originară din s. Bravicea) Doctor în agricultură și
conferențiar universitar, autoare de articole scrise pentru ziarul comunitar
„Curierul de Bravicea” impune și munca de cercetare, activitate
desfășurată în cadrul Serviciului de Bibliotecă „Istori@ locală” și efectuată
de către bibliotecarele Pîrlici Melania și Zatic Angela, Internetul rămânând
a fi puntea de legătură între oameni, fapte și... cărți.
La5 august 2019, Parohia „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe”în parteneriat cu APL Bravicea, Muzeul satului și Biblioteca
Publică „George Munteanu” a dat start Proiectului „Tabăra din
pridvorul satului”, ediția I-a la care au participat 41 copii din
comunitate. Ziua a început cu popasul la Biserică iar protoiereul Țîmbal
Rostislav le-a explicat părinților și copiilor scopul acestei tabere.
Cele trei mese pe zi le-au fost oferite gratuit copiilor, ele fiind servite la
Casa de Cultură și binecuvântate de către preot. Sesiunea I din cadrul
taberei s-a desfășurat la bibliotecă, unde s-a discutat despre obiectele de
cult bisericesc, importanța rugăciunii, valorile general-umane. Elevii au
jucat teatru, făcând referire la viciile sociale, iar prin activitățile la care
au participat au încercat să răspundă la întrebarea „Cât valorez
eu?”.Atelierul practic în cadrul căruia copiii au demonstrat cunoștințe,
creativitate, ingeniozitate a fost completat cu jocuri distractive. În cadrul
acestora copiii s-au relaxat, s-au distrat, și-au format abilități de lucru în

echipe, au petrecut activ timpul. În ziua a doua-copiii au efectuat o excursie la Mănăstirea Țigănești, iar la
întoarcere a avut loc Concursul „Cine știe-câștigă!”.
Muzeul satului este
partenerul bibliotecii prin
faptul că cele 2 muzeografe Țarnă Ludmila și Pruteanu Nadejda sunt și
reporteri ai ziarului local
„Curierul de Bravicea”,
membre ale „Clubului
Femeilor”, iar agenda
activităților comune este
stabilită și implementată la nivel de parteneriat durabil.
Al 10-lea an la rând, APL Bravicea, în parteneriat cu asistența socială, Biblioteca, Muzeul,
Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Casa de Cultură și Școala de Arte organizează și desfășoarăevenimentul
comunitar consacrat oamenilor vârstnici. Sub genericul „Roata vremii”, spectacolul a inclus o expoziție de
carte de artă, prezentare de cântec, scheci și poezie, discuții, amintiri și multă voie bună-toate pentru
omagierea persoanelor vârstnice din comunitatea noastră.

Un alt eveniment pentru care Biblioteca Publică
„George Munteanu” este partener și partener-media a
fostTurneului Național de Șah „Cupa s. Bravicea”, ediția a
XVII-a, desfășurat la 4 august 2019. Organizatorul
evenimentului este Primăria Bravicea, antrenorul de șah la
Școala de Arte Bravicea dna Ghindă Nina în parteneriat cu
Federația Națională de Șah din Republica Moldova,
Consiliul Raional
Călărași.
Acest
turneu are loc
anual, în memoria
șahistului
bravicean Gheorghe
Traci și a șahiștilor
sin r-l Călărași
Trifan
Catănsus,
Gheorghe Delijan
și Ion Gheorghe Stratan.74 participanți, inclusiv 34 copii din
15 localități ale republicii au participat la turneu. În cadrul
Serviciului de bibliotecă „Oriunde ești ai satul cu tine”, au
fost prezentate rezultatele turneului, participanții, sponsorii.

Produsele Bibliotecii Publice „George Munteanu” realizate în Programul https://www.canva.com sunt
materiale promoționale destinate utilizatorilor bibliotecii în procesul de creare a cărora sunt utilizate fotografii
realizate în comunitate. Pe parcursul anului 2019 au fost create circa 55 de postere tematice.
III. Promovare și relații publice
Imaginea pozitivă a Bibliotecii Publice
„George Munteanu” s-a format în timp ca impact al
informaţiei difuzate în mass-media, prin publicitate şi
prin relaţii cu comunitatea locală, prin opiniile
exprimate public de către angajaţi şi de către
utilizatorii bibliotecii, prin satisfacţia obţinută de
persoane din exterior (utilizatori, parteneri – scriitori,
autori, personalităţi, bibliotecari din alte biblioteci) în
urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de
bibliotecă.
Climatul de încredere şi simpatie în spaţiul
comunitardepinde în mare măsură de materialele promoționale editate în fiecare an despre ofertele și serviciile
bibliotecii, formatul şi conţinutul, simplitatea mesajelor
publicitare. Pentru a evalua imaginea bibliotecii, calitatea
serviciilor realizăm sondaje şi chestionare. Pentru
desfășurarea cu succes a activității bibliotecii și a menține
imaginea colaborăm cu instituţii de acelaşi profil,
organizaţii oficiale, ONG-uri, fundaţii, ambasade,etc.
Colaborarea generează noi experienţe, idei, cunoştinţe, noi
utilizatori iar Bibliotecarul creativatrage şi interesează
utilizatorul, găsește surse alternative de finanţare prin
elaborarea proiectelor, crează produse promoţionale
utilizând tehnologiile;organizează traininguri, mese
rotunde, întruniri profesionale, campanii de promovare,
lecţii publice, tabere de vară, cluburi de lectură etc.
Biblioteca Publică „George Munteanu” și-a axat, pe parcursul anului de referință, activitatea de promovare pe
următoarele dimensiuni: promovare în presa locală („Curierul de Bravicea”); TV „Vocea Basarabiei”; rețeaua
de socializare facebook.com.https://voceabasarabiei.md/social/item/10688-femeile-de-aur-de-la-labraviceaFemeile de aur de la la Bravicea: Sunt cele mai active din comunitatea lor, chiar dacă majoritatea
sunt pensionare. Un grup de femei din satul Bravicea, raionul Călărași, demonstrează că vârsta nu este decât
un număr. Acum trei ani au format un Club al femeilor. Acestea se întrunesc de câteva ori pe lună și
organizează evenimente în cadrul cărora cântă, citesc sau pur și simplu, pun țara la cale (13 februarie 2019).

IV. Diseminare de bune practici
În perioada 18-19 august 2019, Biblioteca Publică „George Munteanu”
împreună cu ONG HelpAge International Moldova a livrat 5 instruiri privind
„Promovarea în mass media scrisă şi on-line a activităților de antreprenoriat
social" adresate grupurilor de inițiativă din s. Rogojeni, r-l Şoldăneşti, s.
Pripiceni-Răzeşi,
r-l
Rezina, s.Oxentea, r-l
Dubăsari, s. Sărata Nouă,
r-l Leova şi oraşul Leova.
Scopul instruirilor a fost dezvoltarea capacităților
de promovare în mass media scrisă şi on-line a membrilor
echipelor de implementare a Proiectului „Societatea civilă
contribuie la dezvoltarea economică şi socială a țării" ,
finanțat
de UniuneaEuropeană,
prin
intermediul FundatieiEstEuropene şi
co-finanțat
de
către GuvernulSuediei.
La cele 5 workshop-uri organizate și în câteva
biblioteci publice au participat 25 de persoane care au fost
instruite în crearea paginilor de facebook și promovarea online. Ca rezultat, au fost create pagini ale grupurilor
de inițiativă și efectuate primele postări.

La ConferințaNațională „Sustenabilitatea Bibliotecii Publice. Cum reușim?” care a avut loc la
Biblioteca Publică Raională „A Donici” în ziua de 23 mai 2019, Biblioteca Publică „George Munteanu” a
venit cu Prezentarea „5 pârghii care mențin Biblioteca Publică Bravicea pe linia de plutere”.

V. Dezvoltare profesională
Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică în
parteneriat cu Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie
și Științe ale Informării, (Biblioteca Națională a Republicii
Moldova) a desfășurat la 19 aprilie 2019 instruirea „Bibliotecarii
e-Ambasadori-promotori ai e-Guvernării”.Obiectivele instruirii au
fost: dezvoltarea competențelor de cunoaștere a serviciilor
electronice existente și a actualizărilor la platformele efectuate de
către Agenția de Guvernare Electronică, fortificarea rețelei
inovatorilor serviciilor de bibliotecă și aprecierea acestora.
Actualizările la serviciile MSign și MPass, servicii noi adăugate
pe lista plăților publice ce pot fi achitate prin MPay, portalul
serviciilor publice-servicii.gov.md.
Promovarea serviciilor electronice în cadrul bibliotecilor publice au fost subiectele abordate în cadrul
instruirilor de către V. Rodideal, D. Postu, I.Bercu-manageri de proiect AGE; N. Moghilda-coordonator
comunicare, AGE. Eugeniu Ursu, Directorul Agenției de Guvernare Electronică a oferit participanților
certificate de participare la instruire.
Pe parcursul anului de referință am participat la
instruirea din cadrul Proiectului "Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente",
desfășurată de către bibliotecarele Roșca Ana și Botnari
Veronica la Biblioteca Publică Raională "Grigore Vieru"
din Călărași precum și la ședințele metodologice
organizate și
desfășurate
de către BPR
„Grigore
Vieru”
din
Călărași.
La
ședinţa metodică a lucrătorilor bibliotecilor publice teritoriale din
raionul Călăraşi din 29 noiembrie 2019 au fost prezentate
„Prioritățile profesionale 2020”, au avut loc discuții asupra
raportului statistic „Cercetarea statistică anuală nr. 6-c Activitatea Bibliotecilor” și regulamentul privind evaluarea
bibliotecilor publice.

Angela Zatic, director,
Biblioteca Publică „George Munteanu”
angelazatic@gmail.com, bibliotecabravicea@gmail.com

