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Buletinul Cartea. Biblioteca. Cititorul, publicație a Bibliotecii Naționale pen-
tru Copii „Ion Creangă”, reflectă aspecte teoretice și practice ale activităţii cu co-
piii și adolescenţii în bibliotecile din republică și de peste hotare.

Specialiștii în biblioteconomie și domenii adiacente vor regăsi aici informații 
cu referire la specificul literaturii pentru copii, tendințele actuale în domeniul 
editării și promovării cărții pentru copii, impactul tehnologiilor informaționale 
asupra activității bibliotecilor, modernizarea și inovarea serviciilor oferite de bi-
bliotecă în consens cu necesitățile de informare și dezvoltare ale copiilor și tine-
rilor, informații despre activitățile, programele de promovare a cărții, lecturii și 
serviciilor propuse de bibliotecă copiilor și adolescenților, proiecte și parteneriate 
internaționale în domeniu, servicii moderne orientate spre asigurarea accesului 
tinerilor la informație și programe educaționale etc.

Buletinul poate fi consultat și în variantă electronică la adresa: 
http://www.bncreanga.md/publicatii.html
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____________________________________
The issue Book. Library. Reader, publication of the National Children’s Libra-

ry “Ion Creanga”, reflects the theoretical and practical aspects of working with 
children and adolescents in libraries from the country and abroad.

Specialists in librarianship and related fields can find information regarding 
the specific of children’s literature, current trends in publishing and promoting 
books for children, the impact of information technology on libraries’ activity, 
modernization and innovation of library services in line with information and 
development needs of children and youth, information about activities and pro-
grams designed to promote books, reading and library services for children and 
adolescents, projects and international partnerships in this field, modern library 
services aimed at ensuring young people’s access to information and educational 
programs, etc.

The issue can be accessed electronically at: 
http://www.bncreanga.md/publicatii.html 

Responsibility for the content of included materials lies with authors. 
Opinions, suggestions and materials for publication can be submitted to:

National Children’s Library “Ion Creanga”
���4DJVTFW�TUS��.%������$IJTJOBV�3FQVCMJD�PG�.PMEPWB
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LECTURĂ ȘI EDUCAȚIE
Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret  

- ediția a XXIII-a, 11-14 aprilie 2019 -

Eugenia BEJAN
președinte al Secției Naționale IBBY din Republica Moldova

Lectura și importanța acesteia pentru dezvoltarea copiilor este 
un subiect abordat frecvent în mediul educațional și cultural. Tot mai 
des sunt menționate beneficiile lecturii pentru stimularea interesului 
pentru cunoaștere, a memoriei, creativității și imaginației. Respectiv, 
evenimentele dedicate promovării cărții și lecturii, precum Salonul 
Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, sunt de asemenea apre-
ciate și susținute pe parcursul mai multor ani.

Ediția a XXIII-a a Salonului Internațional de Carte pentru Co-
QJJ� ʲJ� 5JOFSFU� EFTGʅʲVSBUʅ� ÔO� QFSJPBEB� ������ BQSJMJF� ����� MB� $FOUSVM�
*OUFSOBپJPOBM� EF� &YQP[JپJJ�.PMEFYQP� B� PGFSJU� WJ[JUBUPSJMPS�NBJ�NVMUF�
TVSQSJ[F� ʲJ� NPNFOUF� EFPTFCJUF�� $JSDB� ������� EF� WJ[JUBUPSJ� BV� HʅTJU� P�
PGFSUʅ�CPHBUʅ�EF�DʅSʴJ�BQʅSVUF�MB�DFMF�BQSPBQF�����EF�FEJUVSJ�EJOپ���ʅSJ�
reprezentate în cadrul Salonului: România, Franţa, Germania, China, 
Polonia, Ucraina, Turcia, Republica Moldova. Unele edituri au aplicat 
SFEVDFSJ� DIJBS� ʲJ� QÉOʅ� MB� �����"DUJWJUʅپJMF� EJO� DBESVM� 4BMPOVMVJ� T�BV�
FYUJOT�ÔO�NBJ�NVMUF�MPDVSJ�DFFB�DF�B�PGFSJU�QPTJCJMJUBUFB�EF�B�DVQSJOEF�
VO�QVCMJD�DÉU�NBJ� MBSH��$*&�v.PMEFYQPw�#JCMJPUFDB�/BپJPOBMʅ�QFOUSV�
Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Bi-
blioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău, Liceul „Prometeu-Prim”, 
Librăria Bookstore din Zity Mall, Casa Radio.

Indiscutabil, pentru mulți copii atracția principală a Salonului a 
fost tradiționala carte-surpriză, primită de ei în dar grație susținerii 
financiare acordate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Pri-
măriei municipiului Chișinău, Moldova Agroindbank, Castel Mimi 

EVENIMENTE
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S.R.L., Supraten S.A., Editurii Prut, Baștina-Radog S.R.L., Daac Her-
mes S.A. Cartea „Motanul cel cu șapte vieți”, scrisă de Claudia Partole 
și ilustrată de Violeta Zabulica-Diordiev, face parte acum din bibliote-
DB�QFSTPOBMʅ�B��������EF�DPQJJ�

Pe lângă standurile editurilor și distribuitorilor de carte, au putut 
GJ�WJ[JUBUF�FYQP[JپJJMF�UFNBUJDF�Biblioteca – punte de acces la cunoaștere, 
dedicată Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” la 75 de ani, 
FYQP[JپJB�EF�DSFBپJJ�BMF�DPQJJMPS�EF�MB�$FOUSVM�QFOUSV�DPQJJ�ʲJ�BEPMFTDFOپJ�
„ARTICO” – Curcubeul Copilăriei.

$JSDB� ���� EF� DPQJJ� QMJOJ� EF� DVSJP[JUBUF� BV� QBSUJDJQBU� MB� VOVM� EJO-
tre cele mai memorabile evenimente din cadrul Salonului – atelierul de 
lectură Ascultă povestea mea preferată, avându-l ca protagonist pe E.S. 
Dereck J. Hogan, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republi-
ca Moldova. Domnul ambasador le-a citit copiilor povestea americană 
„Unde-s mulți, puterea crește” și a discutat cu ei despre cărți și copilărie.

·O�DBESVM�4BMPOVMVJ�BV�GPTU�MBOTBUF�ÔO�KVS�EF����UJUMVSJ�EF�DBSUF�TFN-
nate de autori din Republica Moldova și România. Au participat la 
MBOTʅSJ�QFTUF������EF�DPQJJ�FMFWJ�DBESF�EJEBDUJDF�QʅSJOʴJ�CJCMJPUFDBSJ��
Copiii au avut parte de frumoase întâlniri și autografe de la mai mulţi  
scriitori: Ion Muscalu, Daniel Corbu, Petre Crăciun, Olguța Creangă-
Caia, Nicolae Busuioc (România), Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc, 
Iulian Filip, Claudia Partole, Ianoș Țurcanu, Titus Știrbu, Nina Sorocea-
nu, Zina Bivol și alții (Moldova). Implicarea copiilor, elevilor, care au 
citit deja cărțile lansate, cu recitaluri, dramatizări inspirate din carte, 
recenzii și eseuri, a fost apreciată de scriitori, editori, bibliotecari. Ade-
vărate spectacole au fost lansările cărților „Școala Vieții” de Spiridon 
Vangheli și „ABCDoga. Un destin în do major” de Larisa Turea.

Salonul a inclus mai multe activități interactive, cognitive și edu-
cative atât pentru copii, cât și pentru părinți: concursul de lectură Cine 
citește se-mbogățește, atelierul de programare pentru copii și părinți 
CodeLab, atelierele de floristică decorativă Felicitări de Paști în 3D 
organizate de profesorii de la Centrul „Artico”, Forumul Copiilor – 
laureaților Concursului republican de postere Amicii lecturii, atelierul 
pentru părinți De ce lecturi cu voce tare în familie?, desfășurat cu impli-
carea scriitorului și editorului Gheorghe Erizanu și a Iuliei Gheorghieș, 
voluntară în proiectul „Dăruim comori”.
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Problemele promovării lecturii și ale educației au fost abordate în 
cadrul Conferinței Internaționale Biblioteca și educația non-formală, 
MB� DBSF� BV�QBSUJDJQBU� DJSDB�����EF�CJCMJPUFDBSJ�EJO�3FQVCMJDB�.PMEPWB�
și România (București, Brașov, Piatra-Neamț, Iași, Cluj-Napoca). Co-
municările prezentate au scos în evidență mai multe servicii inovative, 
prestate de biblioteci, în vederea formării diverselor competențe la co-
pii și adolescenți, inclusiv competențe digitale.

De la prima ediție, Salonul prevede și o serie de premii, care sunt 
destinate scriitorilor, ilustratorilor, traducătorilor, editorilor. Premiile, 
acordate la ediția a XXIII-a a Salonului, sunt următoarele:

t�1SFNJVM� *0/�$3&"/(ɂ�QFOUSV� ÔOUSFBHB�BDUJWJUBUF� ÔO�EPNF-
niul cărţii pentru copii (acordat de Institutul Cultural Român 
„Mihai Eminescu” din Chișinău) – Claudia Partole;

t�1SFNJVM�*(03�7*&36�QFOUSV�ÔOUSFBHB�BDUJWJUBUF� ÔO�EPNFOJVM�
ilustraţiei de carte pentru copii (acordat de Institutul Cultural 
Român „Mihai Eminescu” din Chișinău) – Violeta Diordiev;

t� 1SFNJVM�QFOUSV�QPF[JF�(3*(03&�7*&36�	BDPSEBU�EF�*OTUJUVUVM�
Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău) – Iulian Filip;

t�1SFNJVM�$"35&"�"/6-6*�	BDPSEBU�EF�.JOJTUFSVM�&EVDBپJFJ�
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova) – Spiridon Vangheli 
pentru cartea „Școala Vieții” (Editura „Guguță”, Chișinău);

t�1SFNJVM� 4*.1"5*"� $01**-03� 	BDPSEBU� ÔO� CB[B� EFDJ[JFJ� +V-
riului copiilor) – Vasile Romanciuc pentru cartea „Abecedar: 
Primii pași printre cuvinte și cifre” (Editura „Arc”, Chișinău);

t�1SFNJVM�$"35&"�$0(/*5*7ɂ�o�Daniel Corbu pentru cartea 
„Escale în Panteon de la Dosoftei la Vișniec – eseuri și portre-
te literare” (Editura „Princeps Multimedia”, Iași);

t�1SFNJVM�$"35&"�%&�3&'&3*/ɲɂ�o�Magda Stan pentru en-
ciclopediile „Istoria ilustrată a României pentru copii”, „Istoria 
ilustrată a României pentru elevi” (Editura „Litera”, Chișinău);

t�1SFNJVM� $&"�."*�3&6ɰ*5ɂ�$0-&$ɲ*&�%&�$"35&� 1&/-
TRU COPII – Editura „Cartier”, Chișinău pentru colecția 
„Cartier Codobelc”;

t�1SFNJVM� $&"� ."*� 3&6ɰ*5ɂ� 13&;&/5"3&� (3"'*$ɂ� "�
$ɂ3ɲ**� o� �
� Romeo Șveț pentru prezentarea grafică a cărții 
„Compoziții tematice în sculptura moldovenească” de Ana 
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Marian (Editura „Știința”, Chișinău), 2) Sidonia-Mariana Că-
lin pentru ilustrațiile la cartea „Călătoria lui Medilo” de Ioana 
Nicolae (Editura „Cartier”, Chișinău);

t�1SFNJVM� $&"� ."*� 3&6ɰ*5ɂ� *-6453"ɲ*&� %&� $"35&� ·/�
ORIGINAL – Petru Ghețoi pentru ilustrațiile la cartea „Floa-
rea de cais” de Andrei Strâmbeanu;

t�1SFNJVM�$&"�."*�3&6ɰ*5ɂ�53"%6$&3&�o�Ludmila Beje-
naru și Irina Milea pentru traducerea cărții „Câmpia vrăjitori-
lor” de Kamal Abdulla (Editura „Princeps Multimedia”, Iași);

t�1SFNJVM�$&-�."*�'36.04�".&/"+"5�45"/%�o�Editura 
„Prut”, Chișinău;

t�1SFNJVM�1&/536�."44�.&%*"�o�Zinovia Bivol (Vocea Ba-
sarabiei TV).

Premii speciale acordate de:
t�.JOJTUFSVM�&EVDBپJFJ�$VMUVSJJ�ʲJ�$FSDFUʅSJJ�BM�3FQVCMJDJJ�.PM-

dova
– Larisa Turea pentru cartea „ABCDoga. Un destin în do major” 

(Editura „Prut”, Chișinău),
– Valeriu Matei pentru cartea „Noaptea semnelor” (Editura 

„Princeps Multimedia”, Iași),
– Maria Șleahtițchi pentru cartea „Literatura pentru copii: An-

tologie” (Editura „Arc”, Chișinău),
– Liliana Popușoi și Mircea V. Ciobanu pentru cartea „O legendă: 

Teatrul „Luceafărul” (Editura „Arc”, Chișinău),
– Victor Ghilaș și Aurelian Dănilă pentru cartea „Artiști notorii 

ai scenei lirice naționale: soprana Anastasia Dicescu” (Editura 
„Epigraf”, Chișinău);

t�$PNJTJB�/BʴJPOBMʅ�B�3FQVCMJDJJ�.PMEPWB�QFOUSV�6/&4$0
– Ioan Mânăscurtă pentru cartea „Citirea a doua, nu ultima” 

(Editura „Princeps”, Chișinău);
t�1SJNʅSJB�$IJʲJOʅV
– Nicolae Busuioc pentru cartea „Oglinzile Cetății” (editurile 

„Junimea”, Iași, și „Știința”, Chișinău),
– Nicolae Dabija pentru cartea „Așchii de cer” (Editura pentru 

Literatură și Artă, Chișinău);
t�#JCMJPUFDB�/BʴJPOBMʅ�QFOUSV�$PQJJ�v*PO�$SFBOHʅw
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– Marinela Lungu pentru cartea „Să nu mă lași...” (Editura 
„Prut”, Chișinău),

– Emilia Plugaru pentru cartea „Anotimpuri colorate” (Editura 
„Pontos”, Chișinău),

– Angela Aramă pentru cartea „Smaranda și cei șapte prieteni ai 
săi salvând lumea de Putinka” (Editura „Arc”, Chișinău);

t�"TPDJBʴJB�/BپJPOBMʅ�B�6OJVOJMPS�EF�$SFBʴJF�EJO�.PMEPWB
– Ianoș Țurcanu pentru cartea „Poeme pe trepte încinse” (Edi-

tura „Prut”, Chișinău);
t�6OJVOFB�4DSJJUPSJMPS�EJO�.PMEPWB
– Ludmila Sobietsky pentru cartea „Adagio pentru lup” (Editura 

„Princeps”, Chișinău);
t�6OJVOFB�"SUJʲUJMPS�1MBTUJDJ�EJO�.PMEPWB
– Vitalie Coroban pentru designul cărților electronice de la Edi-

tura „Cartier”, Chișinău;
t� 4FDʴJB�/BʴJPOBMʅ�*##:
– Olguța Creangă-Caia pentru cartea „Copilăria Sfântului Ioan 
*BDPC�EF�MB�/FBNپw�	&EJUVSB�v%PYPMPHJBw�*BʲJ


– Ion Muscalu pentru cartea „Biruit-au gândul: Amfilohie Hoti-
niul” (Editura „Danaster”, Iași),

– Petre Crăciun pentru cartea „Alegerea Berzei. Misiunea 1511” 
(Editura „Zorio”, București),

– Vasile Fluturel pentru cartea „Zece ani fără Grigore Vieru” 
(Editura „Princeps Multimedia”, Iași);

t�#JCMJPUFDB�.VOJDJQBMʅ�v#��1��)BTEFVw�1SFNJVM�v$FB�NBJ�CVOʅ�
carte pentru copiii cu deficienţe de vedere”

– Tatiana Scripa pentru cărțile „Dor și Mor-Mor” și „Copilașul 
meu cel drag” (Editura „Coresi”, București);

t�"TPDJBʴJB�#JCMJPUFDBSJMPS�EJO�3FQVCMJDB�.PMEPWB�1SFNJVM�v$FB�
mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei”

– Sabina Dodul, Tamara Maleru, Claudia Gurschi (BNC „Ion 
Creangă”) pentru biobibliografia „Mihai Ciobanu. Ani de 
viață, ani de cântec”;

t�3FWJTUB� v'MPSJMF�EBMCFw�1SFNJVM�QFOUSV� DFB�NBJ�CVOʅ� DBSUF� B�
unui autor elev

– Gelu Ciocan pentru cartea „Atlas. Poți să-mi lași cerul mie?” 
(Editura „Prut”, Chișinău);
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t�'VOEBʴJB� $VMUVSBMʅ� v&DP� "SUw� EJO� *BʲJ�� 1SFNJVM� v%BOBTUFSw�
pentru proză pentru copii și tineret

– Antonina Sârbu pentru cartea „Vulpea argintie” (Editura 
„Arc”, Chișinău).

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret este un eve-
niment cultural nu doar de importanţă naţională, dar și internaţiona-
Mʅ��*NQBDUVM�4BMPOVMVJ�TF�FYQSJNʅ�ÔO��NFOپJOFSFB�ÔO�QPGJEB�DSJ[FJ�DBSF�
afectează sfera editorială, a interesului scriitorilor și editorilor pentru 
cartea destinată copiilor și tinerilor în Republica Moldova; creșterea 
numărului vizitatorilor din alte localităţi ale Republicii Moldova, din 
afara capitalei; participarea editorilor, scriitorilor din mai multe ţări 
contribuie și la cunoașterea cărţii din Republica Moldova peste hota-
re; Salonul unește forţele mai multor actori din viaţa culturală, stimu-
lează stabilirea unor parteneriate; este un eveniment mediatizat masiv, 
accentuând rolul cărții.

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, prin acce-
TVM�HSBUVJU�MB�FYQP[JپJB�EF�DBSUF�MB�FWFOJNFOUFMF�PSHBOJ[BUF�PGFSʅ�ʲBOTF�
egale tuturor doritorilor de a se familiariza cu noutățile editoriale, de a 
participa la activități de lectură, de dezvoltare a creativității.

MARATON LITERAR
Campania Națională „Să citim împreună!” – 2019

Tamara PERETEATCU
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

„O carte bună este, firește,  
asemeni omului care-o citește”

Ianoș Țurcanu

Tradițional, în fiecare an, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” desfășoară, în perioada ianuarie-decembrie, pe întreg terito-
riul republicii, Campania Națională de promovare a lecturii „Să citim 
împreună!”. Ajunsă la a VIII-a ediție, campania reprezintă unul dintre 
cele mai importante proiecte, care, din an în an, devine tot mai atrac-
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tiv pentru actorii implicați. E vorba de copii, adolescenți, dar și părinți, 
bunici, cadre didactice, bibliotecari. Campania are drept scop atrage-
rea copiilor și adolescenților la lectură, promovarea celor mai valoroa-
se cărți ale autorilor autohtoni, încurajarea lecturilor în familie.

1FOUSV�$BNQBOJB�/BپJPOBMʅ�v4ʅ�DJUJN� ÔNQSFVOʅ�w�o������BV� GPTU�
propuse cărțile „Poeme pe trepte încinse”, un volum de poezie pentru 
toate vârstele de Ianoș Țurcanu și „Rebela”, un miniroman despre și 
pentru adolescenți de Claudia Partole. Cărțile au fost editate cu spri-
jinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, fiind aprobate de 
Comisia de selecție pentru editarea cărții naționale. Criteriile de se-
lectare a titlurilor de carte sunt: atractivitatea și actualitatea temei; 
originalitatea stilului, conținutului; valoarea cognitivă, educativă, es-
tetică; conținutul accesibil pentru cititor, conform criteriilor de vârstă; 
referințe în presă, premii, mențiuni în cadrul unor evenimente literare 
și saloane de carte, concursuri literare etc.

Campania a fost lansată la început de an, printr-un eveniment 
special organizat la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, 
cu participarea protagoniștilor campaniei, publicului cititor, repre-
zentanților mass-media. Eugenia Bejan, directorul general al BNC „Ion 
Creangă”, a făcut cunoscut regulamentul de organizare a campaniei, 
după care au fost prezentate cărțile propuse pentru a fi citite în cam-
pania din acest an. Elevii din clasa a IV-a de la Liceul Teoretic „Gh. 
Asachi” din capitală, care au lecturat împreună cu învățătoarea Zinai-
da Galben-Panciuc cartea lui Ianoș Țurcanu „Poeme pe trepte încinse”, 
au selectat pentru programul prezentat poeziile preferate de cititorii 
de vârsta lor: „Orice limbă e frumoasă”, „Cartea”, „Șoricelul educat”, 
„Fapte bune să aduni” ș.a., iar elevii din clasele a IX-a „D” și a X-a „B” 
de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, ghidați de profesoara de limba 
și literatura română Stela Vârlan și bibliotecara Eugenia Stamatin, au 
recitat și comentat poeziile lui Ianoș Țurcanu adresate publicului ado-
lescentin și tânăr. Miniromanul „Rebela” a fost citit cu mult interes de 
elevii din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”. Îndrumați 
de Silvia Braguța, profesoară de limba și literatura română, și bibliote-
DBSFMF�-VENJMB�(V[HBO�ʲJ�"MFYBOESB�(MBWBO�BEPMFTDFOپJJ�BV�QSF[FOUBU�
fragmente din carte, și-au împărtășit impresiile de lectură, unii dintre 
ei mărturisind că s-au regăsit în eroina principală, Paula. Cei prezenți 
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au avut posibilitatea să cunoască și alte cărți ale scriitorilor, vizionând 
FYQP[JپJJMF�EF�DBSUF�EJO�IPMVM�CJCMJPUFDJJ�o�v$MBVEJB�1BSUPMF�ʲJ�DVWÉOUVM�
vibrației sufletești” și „Ianoș Țurcanu, poetul care măsoară cu inima”. 
La eveniment au participat scriitorii Aurelian Silvestru și Vasile Ro-
manciuc, protagoniștii ediției anterioare, care au transmis ștafeta și le-
au urat colegilor de condei cât mai multe întâlniri frumoase cu cititorii 
din toate colțurile republicii.

&EJپJB�EJO������B�GPTU�VOB�EFPTFCJUʅ�VO�BEFWʅSBU�NBSBUPO�BM� MFD-
turii. Pe lângă multe și diverse activități desfășurate în biblioteci 
și instituții de învățământ din țară (lecturi individuale și publice, 
EJTDVپJJ� UFBUSBMJ[ʅSJ� DPODVSTVSJ� FUD�
� DJSDB� ��� EF� ÔOUÉMOJSJ� DV� BVUPSJJ�
din campanie au fost organizate de secția Dezvoltare în bibliotecono-
mie și știința informării a BNC „Ion Creangă”, cu implicarea activă a 
colaboratoarelor Maria Harea, șefa secției și coordonatoarea campa-
niei, și Tamara Pereteatcu, bibliotecar principal. Aceste întâlniri, care 
s-au desfășurat în diverse localități ale republicii, au adunat la lumi-
na cărții mii de cititori. Pentru mulți dintre ei aceasta a fost ocazia de 
a se întâlni, pentru prima oară, față-n față cu un scriitor. Întâlnirile 
s-au transformat în sărbători de suflet de neuitat, ocazii de a discu-
ta sincer cu autorii despre cărți și nu doar, de a primi autografe, de 
a face poze cu scriitorii îndrăgiți. Impresionante au fost întâlnirile cu 
cititorii, organizate cu contribuția bibliotecarilor și cadrelor didactice, 
la Gimnaziul „Mihai Viteazul” din s. Carahasani, Ștefan-Vodă, Bi-
blioteca Publică Raională „Antonie Plămădeală” Hâncești, Biblioteca  
Publică Bujor și Gimnaziul Bobeica din raionul Hâncești, Liceul Teo-
retic „Miron Costin” din Florești, Biblioteca Publică Raională „Vale-
riu Matei” Leova, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din s. Iargara, Leo-
va, Liceul Teoretic din s. Cruglic, Criuleni, Biblioteca Publică Raiona-
Mʅ� v"MFYBOESV�%POJDJw� ʲJ� #JCMJPUFDB� QFOUSV�$PQJJ� v*PO�$SFBOHʅw� EJO�
Orhei, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din Drochia, Liceul Teoretic 
v.JIBJ�&NJOFTDVw�EJO�$JNJʲMJB�(JNOB[JVM�v"MFYBOESV�DFM�#VOw�EJO�
s. Vărzărești, Nisporeni, Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” din 
Bălți, Biblioteca Publică Orășenească din Șoldănești, Biblioteca Publi-
că din s. Taraclia de Salcie, Cahul, Liceul de Limbi Moderne și Tehno-
logii Informaționale „Socrate” și Liceul Teoretic „Vasile Vasilache” din 
Chișinău, alte biblioteci și instituții preuniversitare. Campania susține 
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lectura în familie, încurajează adulții să citească împreună cu copiii și 
contribuie, astfel, la crearea unor relații strânse între generații. Lectura 
în familie creează un cult al cărții. E important să-l înveți pe copil că 
cel mai frumos și cel mai bun cadou este o carte. Astăzi, când cartea 
este în competiție cu tehnologiile informaționale, e bine să echilibrăm 
raportul dintre lectura paginilor tipărite și informațiile, jocurile elec-
tronice.

La conferința de totalizare a Campaniei Naționale de promovare a 
MFDUVSJJ�v4ʅ�DJUJN�ÔNQSFVOʅ�w�BV�GPTU�QSF[FOپJ�DJSDB����EF�EFMFHBپJ�EJO�
diverse raioane ale republicii. „Cărțile recomandate spre lectură s-au în-
scris perfect în conceptul și scopul campaniei”, a menționat Lilia Tcaci, 
directorul adjunct al BNC „Ion Creangă”. Participanții care au susținut 
acest maraton literar-cultural pe parcursul întregului an au fost elevii, 
bibliotecarii, cadrele didactice, părinții și bunicii. Un cvartet minunat: 
Biblioteca, Școala, Familia, Scriitorul. S-a citit, discutat, cântat, însce-
OBU�T�BV�TDSJT�FTFVSJ�QPF[JJ�T�BV�PSHBOJ[BU�FYQP[JپJJ�EF�DBSUF�ʲJ�EF�EF-
sene – toate fiind inspirate de opera scriitorilor din campanie. Anume 
despre aceasta ne-au vorbit și delegații. Multe dintre adolescente s-au 
regăsit în personajul Claudiei Partole – Paula din cartea „Rebela”. Li-
liana Jacot, elevă la LT „Olimp” din Sângerei, a mărturisit că viața i-a 
oferit grele încercări, dar îndemnul ei este ca adolescenții să găsească 
forțe pentru a depăși obstacolele. „După părerea mea, cea mai excen-
trică formă de rebeliune adolescentină este să ai opinii și calități diferite 
față de ceilalți și să nu accepți să te schimbi doar de dragul lor. În ziua 
de azi, a avea propria identitate și refuzul de a te schimba pentru cine-
va sunt lucruri revoluționare pentru mințile flexibile și influențabile ale 
adolescenților… Am citit cartea și nu mă sfiesc să recunosc că am fost și 
încă mai sunt Paula în unele capitole. Am văzut ceea ce a văzut și ea, 
am simțit ceea ce a simțit și ea, dar cel mai nostim e că și noi am avut 
un perete al opiniilor, martorul insultelor între clase și colegi...”, scrie 
Gabriela Ungureanu, elevă la LT „Mihail Sadoveanu” din or. Hâncești.

Feedbackul din partea copiilor și adulților, reflecțiile lor asupra 
celor citite confirmă o dată în plus – cărțile cu adevărat bune sunt cele 
care deschid căi de comunicare, ne determină să medităm sincer asu-
pra propriei vieți și asupra lumii în care trăim și, nu în ultimul rând, 
provoacă pofta de lectură continuu.
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CONCURS CARE ÎNAVUȚEȘTE...
Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXIX-a

Claudia PARTOLE
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Cu cât mai multă lume bea dintr-un izvor cu atât apa acestuia de-
vine mai bogată și mai tămăduitoare. Același fenomen al înavuțirii îl 
demonstrează și Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, ajuns 
la ediția a XXIX-a. Dacă ar fi adunați toți participanții etapelor locale, 
raionale, republicane, făcându-se și o trecere în revistă a tuturor su-
biectelor abordate în cadrul concursului, am vedea câte promoții de 
copii minunați au crescut, luându-și zborul în viață inspirați și ghidați 
de această competiție în a cunoașterii cât mai profunde a literaturii ro-
mâne. În fiecare an a fost propus pentru lecturare și studiere un scri-
itor – fie clasic, fie contemporan, ale cărui lucrări constituie o valoare 
incontestabilă pentru istoria literaturii române.

&EJپJB������B� GPTU� DPOTBDSBUʅ� SFNBSDBCJMVMVJ� TDSJJUPS�o�$BNJM�1F-
trescu. Concurenții au fost provocați să se apropie de câteva lucrări 
din opera scriitorului și totodată să-i cunoască bine biografia. N-a fost 
simplu, nu din cauza faptului că autorul ar fi un prozator complicat 
pentru vârsta adolescentină. Inconveniența a fost lipsa literaturii reco-
mandate din bibliotecile spațiului rural, în deosebi. Dar vorba prover-
bială: cine își dorește, caută și găsește! Asta s-a și întâmplat. Profesorii, 
bibliotecarii s-au implicat în procesul de pregătire, ajutându-și elevii – 
liceenii, căci concursul a cuprins ciclul liceal. Au fost solicitate cărți la 
bibliotecile din capitală, fiind luată cu asalt mai ales BNC „Ion Crean-
gă”. Mulți concurenți și-au procurat cărțile. Astfel, pe parcursul anului, 
Camil Petrescu a fost cel mai căutat scriitor. Romanele „Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de război”, „Patul lui Procust”, piesele „Dan-
ton”, „Suflete tari” nu s-au „odihnit” nicio zi. Iar dovadă că au fost stu-
diate „cu lupa” minții și a inimii au fost răspunsurile concurenților. Ca 
în niciun an, la nicio ediție, aceștia au demonstrat o pregătire impeca-
bilă la toate compartimentele: competență, retorică, logică. Pentru câ-
teva ore juriul a fost captivul lumii create de scriitorul Camil Petrescu. 
I-am frunzărit lucrările, împreună cu cei implicați în concurs, oprin-
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du-ne la unele pagini întru a medita, provocați de personajele cărora 
le-a dat viață scriitorul... Eu, bunăoară, am fost copleșită de actualitatea 
și profunzimea unui fragment din romanul „Patul lui Procust”, pe care 
l-am savurat cândva, în anii studenției: „Universul ne înspăimântă prin 
imensitatea nesocotită a depărtărilor lui, prin lungimea de neconceput 
a perspectivelor de timp, care reduc toată istoria omenirii la durata unei 
clipiri din ochi, prin extrema noastră singurătate, prin neînsemnătatea 
materială a locuinței noastre în spațiu – a milioana părticică dintr-un 
bob de nisip, printre toate boabele de nisip ale tuturor țărmurilor din 
lume. Dar mai presus de toate ni se pare universul îngrozitor, pentru 
că pare indiferent față de orice fel de viață, la fel cu a noastră. Emoție, 
ambiție și succes, artă și religie, toate par deopotrivă de străine planului 
lui... Pentru aceste motive mi se pare imposibil ca universul să fi putut fi 
conceput la origine cu intenția de a produce viață...”

Juriul la etapa republicană a Concursului literar „La izvoare-
MF� ÔOپFMFQDJVOJJw� DBSF� T�B� EFTGʅʲVSBU� QF� ���NBJ� ����� B� BWVU� VSNʅUPB-
rea componență: Adrian Ghicov, doctor habilitat, profesor universitar, 
președinte al juriului, Eugenia Bejan, director general al Bibliotecii 
Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, Claudia Balaban, director de 
onoare al BNC „Ion Creangă”, Claudia Partole, scriitoare, Victoria To-
muz, jurnalistă, Redacția emisiuni pentru copii a Companiei Publice 
Naționale „Teleradio-Moldova”, Maria Harea, șef secție la BNC „Ion 
Creangă”. După câteva ore de delectare, membrii juriului au rămas pro-
fund impresionați de felul în care s-au prezentat concurenții. După o 
analiză obiectivă a răspunsurilor, s-a hotărât acordarea premiilor I, II 
și III la câte zece persoane. Respectiv, Premiul I: Bucatca Olga, cl. X, 
LT Caracușenii Vechi, Briceni; Berladean Ala, cl. XI, LT „B.P. Hasdeu”, 
Drochia; Novac Adriana, cl. IX, LT „M. Manole”, s. Sălcuța, Căușeni; 
Postica Natalia, cl. X, LT „Ștefan cel Mare”, s. Molovata, Dubăsari; De-
menciuc Corina, cl. X, LT „I. Creangă”, Bălți; Moisei Iulian, cl. X, LT 
v%�� $BOUFNJSw� $BOUFNJS�� %PEJپʅ� "MFYBOESJOB� DM�� 9*� -5� v.�� &NJ-
nescu”, Sângerei; Svitic Nicoleta, cl. X, LT „V. Alecsandri”, Ungheni; 
Șpac Mihaela, cl. XI, LT „M. Sadoveanu”, Călărași; Căinărean Alfeia, 
cl. IX, Gimn. s. Cotova, Drochia. Premiul II: Ciur Ecaterina, cl. XI, 
LT „M. Eminescu”, Fălești; Galiț Gabriela, cl. XI, LT „M. Eminescu”, 
Fălești; Mărgineanu Ana, cl. XI, IPLT „Universul”, Chișinău; Procopii 
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Dumitrița, cl. IX, Gimn. s. Cașunca, Florești; Lisevici Nicoleta, cl. X, LT 
„M. Eminescu”, Leova; Sîrbu Livia, cl. IX, Gimn. s. Bucăreni, Telenești; 
Chiseliov Iana, cl. IX, Gimn. „S. Moraru”, s. Obreja Veche, Fălești; For-
tună Valeria, cl. XI, LT „M. Sadoveanu”, Hâncești; Slobozian-Saibeli 
Marta, cl. X, LT „M. Sadoveanu”, Călărași; Vitan Cătălin, cl. X, LT „M. 
Basarab”, Basarabeasca. Premiul III: Daraban Daniela, cl. XI, LT „I. 
Creangă”, Bălți; Teleșco Natalia, cl. XI, LT „A. Mateevici”, s. Căinari, 
Căușeni; Matei Alina, cl. XI, LT „B. Dînga”, Criuleni; Nistor Maria, cl. 
X, LT „M. Eminescu”, Hâncești; Corcevoi Daniela, cl. IX, Gimn. „A. 
Crihan”, Sângerei; Surugiu Patricia, cl. XI, LT „Dragoș-Vodă”, Chișinău; 
Marian Iuliana, cl. X, LT „B. Cazacu”, Nisporeni; Russu Iana, cl. XI, LT 
„I. Creangă”, Soroca; Olaru Gabriela, cl. IX, Gimn. „Gaudeamus”, s. 
Petrești, Ungheni; Eftodi Olga, cl. XI, LT „I. Creangă”, Soroca. Ceilalți 
concurenți au primit mențiuni pentru participare.

Tradițional, cei care s-au învrednicit de Premiul I au fost incluși 
în echipa care a urmat să concureze, într-o altă etapă, „superfinală”, 
cu elevi din Județul Iași, România. Întâlnirea a avut loc la sfârșitul 
lunii iunie, la Iași. Și aici toți concurenții din Republica Moldova au 
fost la nivelul cel mai înalt. Au demonstrat nu doar profunzime în 
cunoașterea operei și biografiei lui Camil Petrescu, dar și o mare dra-
goste pentru literatura română.

Ca de fiecare dată, după fiecare ediție, olimpicii, cum le spu-
ne domnul Adrian Ghicov, au fost răsplătiți cu o călătorie de neuitat 
prin România, pe la mănăstirile din Moldova și Bucovina. Pelerina-
jul a început din Iași, de la Catedrala „Sfânta Parascheva”, apoi cu 
popas la Putna, la Târgu Neamț, unde oaspeții dragi din Basarabia 
erau așteptați de familia Caia – părintele Teoctist și preoteasa Olguța 
Caia, strănepoata lui Ion Creangă. De neuitat vor rămâne clipele de 
meditație și închinare la mănăstirile Putna, Moldovița, Văratic, Aga-
pia, Secu, Sihăstria, Cetatea Neamț, precum și popasul la casa unde 
a copilărit Nică a lui Ștefan a Petrei. Toată călătoria a fost însoțită de 
cântec, glume și voie bună. De parcă ar fi fost prezente și personaje-
le din „Suflete tari” cu replicile lor memorabile: „Culai: Omule, toate 
drumurile pe care puteai să le apuci în viață duc până la capătul lumii. 
Cum de te-ai înfundat aici? Andrei: Ei, Culai… și într-o iubire poți să 
ajungi până la capătul lumii”.
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Ziceam la începutul meditației mele despre izvoare: cu cât mai 
mult se bea din ele, cu atât le sporește și debitul. Așa e și cu „La izvoare-
le înțelepciunii”: de la o ediție la alta, crește pasiunea, interesul, dorința 
elevilor de a participa și a se manifesta. Din vară a început campania 
curioasă de „aflare” a subiectelor pentru următoarea ediție... Oare, 
aceasta nu e o dovadă elocventă a dorinței de cunoaștere și îmbogățire 
TQJSJUVBMʅ �&�P�FYQSJNBSF�WʅEJUʅ�B�Dragostei de Cuvânt și de Carte, pre-
cum și mândria pentru averea pe care o moștenim. Mai poate servi 
pentru unii concurenți această provocare și drept imbold în alegerea 
profesiei de filolog, critic literar și, de ce nu?, – pentru calea scrisului.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL  
„CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR”

Lilia TCACI
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Poveștile reprezintă genul principal al folclorului, care stă la baza 
fiecărei culturi și literaturi naționale. Ele sunt importante pentru 
educația copiilor: le dezvoltă imaginația, îi introduc într-o lume uimi-
UPBSF�ÔO�DBSF�FYJTUʅ�SFHVMJ�MFHJ�SFMBپJJ�MF�DVMUJWʅ�WBMPSJ�NPSBMF�ʲJ�DBQB-
citatea de a empatiza. Cunoașterea poveștilor popoarelor lumii contri-
buie la familiarizarea cu tradițiile și cultura altor țări, facilitând comu-
nicarea interculturală. De aici și ideea organizării unui concurs, care 
să adune sub cupola poveștilor copii din diferite țări.

Concursul de creație literară „Călătorie în lumea poveștilor” este 
VO�QSPJFDU�JOUFSOBپJPOBM�JOJپJBU�ÔO������EF�DʅUSF�#JCMJPUFDB�EF�4UBU�QFO-
tru Copii a Rusiei, la care participă, în calitate de parteneri și coor-
donatori la etapa națională, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” din Republica Moldova, Biblioteca Republicană pentru Co-
pii „F. Cocearli” din Azerbaidjan, Biblioteca Națională pentru Copii 
„Hnko Apera” din Armenia, Sistemul Centralizat al Bibliotecilor pen-
tru Copii din Minsk, Belarus și Biblioteca Centrală pentru Copii „S. 
Begalin” din Kazahstan. Organizatorii concursului și-au propus ca 
scop să promoveze tradițiile folclorice naționale, să încurajeze creativi-
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tatea copiilor, să identifice și să susțină copiii talentați și, de asemenea, 
Tʅ�TQSJKJOF�EF[WPMUBSFB�EJBMPHVMVJ�JOUFSDVMUVSBM�ʲJ�FYUJOEFSFB�DPMBCPSʅ-
rii între biblioteci și alte instituții interesate de promovarea lecturii.

·O� QFSJPBEB� JBOVBSJF�BQSJMJF� ����� B� BWVU� MPD� FEJپJB� B� ��B� B� DPO-
cursului, care s-a desfășurat concomitent în șase țări, în două etape: 
națională și internațională. Participanții la concurs, copii cu vârste cu-
QSJOTF�ÔOUSF����ʲJ����BOJ�BV�BWVU�DB�TBSDJOʅ�TDSJFSFB�QPWFʲUJMPS�JOTQJSBUF�
din tradițiile folclorice ale țărilor pe care le reprezintă. Fiecare autor 
a putut utiliza o formulă de început (temă) inventată de el însuși sau 
preluată dintr-o poveste populară, dar dezvoltată într-o manieră pro-
prie cât mai originală.

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, în calitate de 
instituție coordonatoare în Republica Moldova, a organizat etapa 
OBپJPOBMʅ�B�DPODVSTVMVJ��"V�QBSUJDJQBU�NBJ�NVMU�EF�����EF�DPQJJ�EJO�
EJGFSJUF�MPDBMJUʅپJ�BMF�SFQVCMJDJJ��$JSDB����EF�MVDSʅSJ�BV�GPTU�TFMFDUBUF�ʲJ�
prezentate juriului național. Membrii juriului au fost unanimi în ide-
ea că nu a fost deloc simplu să aleagă cele mai reușite lucrări, deoa-
SFDF�NBKPSJUBUFB�UFYUFMPS�BV�GPTU�GPBSUF�CVOF�ʲJ�GPBSUF�WBSJBUF�DB�UFNʅ��
Copiii au abordat diferite tipuri de povești: povești fantastice, în care 
au relatat întâmplări miraculoase cu personaje fantastice; povești des-
pre natură, în care au relatat întâmplări despre animale, plante sau 
obiecte înzestrate cu proprietăți supranaturale; povești realiste, în 
care au povestit întâmplări neverosimile cu personaje din viața reală, 
înzestrate uneori cu însușiri neobișnuite. Membrii juriului au apreciat 
DPOپJOVUVM�JOUFSFTBOU�ʲJ�PSJHJOBM�TUJMVM�DPFSFOپB�FYQVOFSJJ�DPSFDUJUV-
dinea lingvistică și, nu în ultimul rând, autenticitatea lucrărilor pen-
tru a evita și descuraja plagiatul.

+VSJVM� B� TFMFDUBU� ��� EJOUSF� DFMF�NBJ� SFVʲJUF� MVDSʅSJ� BVUPSJJ� MPS� GJ-
JOE� JOWJUBپJ� Tʅ� QBSUJDJQF� QF� �� JVOJF� ����� MB� GFTUJWJUBUFB� EF� QSFNJFSF��
Împreună cu părinții, bunicii, profesorii care i-au însoțit la eveni-
ment, copiii s-au bucurat de emoții frumoase, de propria izbândă și 
de reușita colegilor. Clasamentul premianților în etapa națională este 
următorul: Premiul I – Victoria Benderschi, 14 ani, Liceul „Da Vinci”, 
$IJʲJOʅV��1SFNJVM�**�o�5FPEPS�"MFYBOESV�$IJSDʅ�DM�� *7�-5�v7��7BTJ-
lache”, Chișinău; Cezar Mazur, cl. V, LT „Orizont” (Filiala Ciocana), 
Chișinău; Premiul III – Mădălina Coniuc, cl. V, LT „I.L. Caragiale”, 
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Orhei; Victoria Ușurelu, cl. V, Liceul „Da Vinci”, Chișinău; Nicolae 
Baltag, cl. VI, Gimnaziul s. Albinețul Vechi, Fălești; Mențiuni – Mirela 
Vicol, cl. IV, LT „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, Chișinău; Andreea 
Ghimpu, cl. VII, Școala Internațională Heritage, Chișinău; Anastasia 
Boghean, cl. IV, Gimnaziul s. Cornești, Ungheni; Laura Pascal, cl. III, 
LT „Elena Alistar”, Chișinău; Valeria Todica, cl. VI, Liceul „Da Vinci”, 
Chișinău; Teodora Chiroșca, cl. VIII, LT „Ion Creangă”, Chișinău; 
Victor Gadîrca, cl. VI, LT „D. Cantemir”, Sângerei; Anastasia Pereteat-
cu, cl. V, LT „Spiru Haret”, Chișinău; Camelia-Elena Deliu, cl. IV, LT 
„M. Eminescu”, Hâncești; Laura Lvovschi, 14 ani, Liceul „Prometeu-
Prim”, Chișinău; Amalia Sinco, cl. VII, Școala Internațională Heritage, 
Chișinău; Ana Șevciuc, cl. VI, LT „A. Mateevici”, Șoldănești; Nicolae 
$FSOPNB[�DM��7*�-5�v0SJ[POUw�$IJʲJOʅV��$SJTUJOB�1BWMPW����BOJ�-5�
„Boris Dînga”, Criuleni.

De menționat faptul că, fiecare lucrare prezentată la concurs a fost 
însoțită și de o succintă autoprezentare a autorului. Ne-am bucurat să 
descoperim că, majoritatea participanților la concurs sunt copii activi, 
cu interese, preocupări și pasiuni diverse – desen, muzică, dans, mate-
matică, sport etc., și la fel de pasionați de lectură. Unii dintre ei au avut 
P�FYQFSJFOپʅ�BOUFSJPBSʅ�EF�QBSUJDJQBSF� MB�DPODVSTVSJ� MJUFSBSF�TBV�DIJBS�
MVDSʅSJ� QVCMJDBUF� ÔO� SFWJTUF� QFOUSV� BMپJJ� B� GPTU� P� QSJNʅ� FYQFSJFOپʅ� EF�
acest gen, care i-a încurajat să continue să scrie. Iată doar câteva opi-
OJJ�FYQSJNBUF�EF�QBSUJDJQBOپJ��„Sunt o fire curioasă, îmi place să citesc 
povești și să desenez. Îmi doresc foarte mult ca povestea scrisă de mine 
să fie publicată și citită de cât mai mulți copii.” (Anastasia Boghean, 
Ungheni); „Am participat la acest concurs pentru că doresc să arăt lu-
mii întregi ce tradiții frumoase avem.” (Camelia-Elena Deliu, Hâncești); 
„Sunt pasionat de lectură, iar atunci când nu pot citi, inventez propriile 
povestioare haioase. Până acum, însă, nu le-am așternut niciodată pe 
hârtie. Nici celor mai buni prieteni nu le-am spus despre pasiunea mea, 
pentru că ei cred că toți băieții trebuie să fie pasionați de sport. Indife-
rent de rezultatele pe care le voi avea la concurs, vă sunt recunoscător 
pentru realizarea visului de a împărtăși cu alții ceea ce scriu.” (Cezar 
Mazur, Chișinău); „Îmi place să pictez, să cânt, să dansez, dar pasiunea 
mea cea mai mare este cititul. Cărțile mă inspiră să tind spre excelență 
și să încerc mereu să devin o persoană mai bună. Pasiunea pentru ci-
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tit m-a ajutat să-mi dezvolt o altă pasiune – scrisul. Acest concurs îmi 
oferă posibilitatea de a da frâu liber imaginației și de a împărtăși dra-
gostea pentru folclorul și tradițiile naționale. Textul meu este inspirat 
de poveștile copilăriei mele, pe care mi le amintesc și acum cu drag și pe 
care sper într-o zi să le povestesc și copiilor mei.” (Victoria Benderschi, 
Chișinău).

Fiecare țară participantă la concurs a tradus și a prezentat juriului 
internațional primele trei lucrări premiate la etapa națională, din care 
juriul a selectat câte o lucrare învingătoare de la fiecare țară. Astfel, 
Victoria Benderschi, elevă la Liceul „Da Vinci” din Chișinău, a fost 
desemnată finalista etapei internaționale a concursului, alături de alți 
cinci participanți din Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan și 
Rusia. Festivitatea de premiere a finaliștilor a avut loc pe 18 septembrie 
�����MB�.PTDPWB�ÔO�DBESVM�VOVJ�FWFOJNFOU�JOUFSOBپJPOBM�EFEJDBU�DʅSپJJ�
și lecturii – Asambleea Lecturii din Comunitatea Statelor Independen-
te. Organizatorii le-au oferit premianților diplome, cărți și suvenire. 
Cea mai importantă remunerare pentru fiecare a fost, însă, publicarea 
celor mai bune povești într-un volum colectiv, în limba originalului 
ʲJ� ÔO� USBEVDFSF� ÔO� MJNCB� SVTʅ�� 'JFDBSF� BVUPS� B�QSJNJU� DÉUFWB� FYFNQMB-
re, celelalte fiind distribuite bibliotecilor partenere în proiect. Copiii 
au beneficiat și de un program cultural de două zile, în cadrul căru-
ia au vizitat centrul istoric al orașului Moscova, au admirat orașul de 
la înălțimea Catedralei Iisus Mântuitorul, au efectuat un zbor virtual 
deasupra orașului, iar seara au admirat un program de circ prezentat 
EF� MBVSFBپJJ� 'FTUJWBMVMVJ� *OUFSOBپJPOBM� EF�"SUB�$JSDVMVJ� v*%0-�����w�
MB�DBSF�BV�QBSUJDJQBU�BSUJʲUJ�EJOپ����ʅSJ��·OUS�VO�DVWÉOU�DʅMʅUPSJB� JNB-
ginară în lumea poveștilor s-a transformat, pentru acești copii, într-o 
BEFWʅSBUʅ�DʅMʅUPSJF�vEF�QPWFTUFw�DBSF�MF�B�FYUJOT�PSJ[POUVSJMF�MVNJJ�SF-
ale în care au cunoscut locuri și oameni noi.
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COMPETENȚA TEXTUALĂ  
SAU DESPRE CUM AJUTĂM CITITORII  

SĂ ADERE LA TEXT

Dr. hab., conf. univ. Adrian GHICOV
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău

În paradigmele educaţiei postmoderne, conceptele pedagogice 
DBSF� ÔOMFTOFTD� ÔOپFMFHFSFB� MFDUVSJJ� ʲJ�EFWFOJSFB� DJUJUPSVMVJ�QSJO� UFYU� ÔʲJ�
HʅTFTD�BCPSEʅSJ�QMVSBMF�ʲJ�DPOUFYUVBMJ[ʅSJ�EJGFSFOʴJBUF�

Raportată la o valoare pedagogică a cărei realitate și utilitate nu 
poate fi pusă la îndoială, competenţei îi revine rolul generic de fina-
litate (de aici provenind și derivatul pedagogic competenţă generică), 
de standard ca măsurător de achiziţii teoretice și pragmatice sau rolul 
unui perpetuum mobile, care, prin anumite structuri psihologice, cog-
nitive și comportamentale, de unități ale competenței, ar pune în acţi-
une noi energii, dând un plus de valoare formativă actului pedagogic 
al lecturii în sine și stimulând, astfel, formarea, dezvoltarea, la cititori, 
a unei competenţe de bază, adică a unei sume de capacităţi, priceperi, 
EFYUFSJUʅʴJ�EF�SBQPSUBSF�MB�UFYU�QSJO�B�M�ÔOپFMFHF�DB�WBMPBSF�B�J�WFEFB�EF-
venirea ca un proces de vivificare și a-l recepta ca esență.

Competenţa textuală apare în cadrul metodologic al Curriculu-
mului școlar la Limba și literatura română ca „piesă” indispensabilă 
standardului cultura comunicării lingvistice și literar-artistice. Di-
NFOTJVOJMF�BQMJDBUJWF�GVODʴJPOBMF�BMF�DPNQFUFOʴFJ�UFYUVBMF�ÔʲJ�HʅTFTD�
topos�VM� ÔO� TQBʴJVM� SF�DPHOPTDJCJM� BM� UFYUVMVJ� DB� SFBMJUBUF� TDSJQUJDʅ�
QSPEVT� BM� EJTDVSTVMVJ� QSBDUJDʅ� TFNOJGJDBOUʅ� TBV� ÔO� UFYU� DB� vPQFSʅw�
produs al comunicării.

"� BWFB� GPSNBUʅ� DPNQFUFOʴB� UFYUVBMʅ� ÔOTFBNOʅ� EJO� QFSTQFDUJWB�
unui profil normativ al cititorului, a opera, a aplica un instrumentar 
UFPSFUJDP�ʲUJJOʴJGJD� BEFDWBU� ʲJ� QFSUJOFOU� QF� TUSVDUVSJ� UFYUVBMF� EF� PSJDF�

TEORIE ȘI PRACTICĂ
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tip. Din unghiul de vedere al teoriei lecturii, al receptării, mai bine zis 
al cititorului-receptor, consumator de sensuri și semnificaţii, această 
competenţă a elevului înseamnă a avea abilitatea de a penetra structu-
SB� UFYUVMVJ� B�J� EFTDJGSB� DPOPUBʴJJMF� B�J� BOBMJ[B�JOUFSQSFUB�BQSFDJB� GPO-
EVM�ʲJ�GPSNB�UFYUVSB�PQFSFJ�B�J�ÔOʴFMFHF�NFTBKVM�TBV�JOUFOʴJB�

·O� BDDFQʴJB� EJEBDUJDJJ� UFYUVMVJ� ʲJ� B� MFDUVSJJ� JOUFOʴJPOBMJUBUFB� UFY-
tului ca ofertă educaţională trebuie văzută ca o invitaţie, o provocare 
spre a-i descifra și înţelege „partitura” generatoare de sensuri plurale. 
Obiectivul orientează construcţia și realizarea sensului didactic pro-
priu-zis spre o zonă sensibilă, cea a unui demers lectural diferenţiat, 
QSPGVOE� QFSTPOBMJ[BU� ÔO� BTQFDUVM� SFDFQUʅSJJ� TBV� JOUFSQSFUʅSJJ� EF� UFYU��
Pentru că, în relaţia directă text-cititor, fiecare beneficiar are dreptul 
MB�QSPQSJB�WJ[JVOF� MB�QSPQSJB�JEFF� MB�QSPQSJB�PQʴJVOF��0S�UFYUVM�QSJO�
natura și specificul său, este deschis variilor interpretări și are un im-
pact definitoriu în formarea profilului intelectual al cititorului, iar, în 
BMU�DPOUFYU�o�VO�SPM�VUJMJUBS�EFUFSNJOBOU�QFOUSV�JOUFSQSFUVM�EF�UFYU�

.PUJWBʴJB�EJEBDUJDʅ�EF�B�HÉOEJ�MJCFS�ÔO�SBQPSU�DV�UFYUVM�EF�B�OBWJ-
HB�GʅSʅ�QSFKVEFDʅʴJ�ʲJ�DPNQMFYF�ÔO�MVNFB�UFYUVMVJ�DB�ÔOUS�VO�SFNFEJV�
FYJTUFOʴJBM� BMUFSOBUJW� SFBMJUʅʴJJ� 	ÔO� DB[VM� UFYUVMVJ� MJUFSBS� Tʅ�OV�VJUʅN�
convingătoarea interpretare aparţinând Gabrielei Duda despre lite-
ratură ca o lume paralelă lumii reale), curajul de a se regăsi instanta-
OFV�ʲJ�DPOUJOVV�ÔO�UFYU�DB� ÔOUS�VO�VOJWFST�DPNQMFY�DBQBDJUBUFB�EF�B�
relaţiona și esenţializa aspectele intra și extra�UFYUVBMF�DB�JOUFHSBMJUBUF�
BYJPMPHJDʅ�DV�NVMUJQMF�EFTDIJEFSJ�TQSF�FMFNFOUVM�DVMUVSBM�ʲJ�JOUFSDVM-
UVSBM�o�UPBUF�BDFTUFB�QMBTFB[ʅ�GJJOʴB�DJUJUPSVMVJ�ÔOUS�P�FYQFSJFOʴʅ�TQJSJ-
tuală și ontologică unică.

"WÉOE�DPOʲUJJOʴB�EF�DJUJUPS�JOJʴJBU�DBSF�WFEF�UFYUVM�DB�QF�VO�orga-
nism viabil, ce funcţionează în baza unui angrenaj de elemente inter-
SFMBʴJPOBUF�ʲJ�DBSF� ÔʲJ�QPBUF�PCJFDUJWB�FYQMJDB�BSHVNFOUB�FYQFSJFOʴB�
USʅJUʅ�ÔO�MVNFB�UFYUVMVJ�EF�PSJDF�UJQ�TBV�ÔO�VOJWFSTVM�DSFBʴJFJ�TDSJJUP-
SVMVJ�BUVODJ�DÉOE�BWFN�ÔO�PCJFDUJWVM�JOUFSQSFUʅSJJ�UFYUVM�MJUFSBS�MB�OJ-
velul operaţiilor acţionale, de proces, elevul face opţiunea valorică în 
favoarea textului. Acest fapt se produce ca atare și semnalizează că, în 
calitate de actant al unui scenariu didactic, cititorul acţionează pro-
textual�ʲJ�ÔO�DPOTFDJOʴʅ�EFNPOTUSFB[ʅ�GJEFMJUBUF�EFWPUBNFOU�UFYUV-
lui ca sursă de documentare, de comunicare și ca resursă de formare 
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a personalităţii umane în plan spiritual și social. Astfel, în calitate de 
lector avizat, elevul pune în aplicare, prin elemente de competenţă, 
un comportament pro-textual, argumentând, prin acesta, că este în 
favoarea textului, fapt care îi permite o avansare a cunoașterii lumii 
ʲJ�B�TJOFMVJ�QSJO�UFYU�DB�NFTBK�SFGMFDUPS�BM�JNBHJOJJ�VNBOF�B�QSPJFDʴJFJ�
acesteia în aspectul necesităţilor de realizare și afirmare prin relaţia 
directă cu realităţi palpabile sau virtuale. Astfel gândită, construită 
și realizată, secvenţa de formare/evaluare a liniei de comportament 
pro-textualizate trebuie să ghideze, în termeni pedagogici, evaluativi 
comportamentul observabil al cititorului, prin reluarea/dezvoltarea/ 
FYUJOEFSFB�QFSNBOFOUJ[BSFB�EF� MB�P�DMBTʅ� MB�BMUB�B�PQPSUVOJUʅʴJJ�QF�
care o reclamă curriculumul disciplinar: abordarea și operarea, în 
EJWFSTF�TJUVBʴJJ�EF�DPNVOJDBSF�DV�UFYUF�EF�PSJDF�UJQ�DB�JOUFOʴJF�QSF-
UFYU� DPOUFYU� TVCUFYU� FEVDBʴJPOBM� GPSNBUJW� DVMUVSBM� TPDJPDVMUVSBM�
etc. Astfel, competenţele lingvistică și lectorală pot fi mai ușor înţe-
MFTF� ʲJ� GPSNBUF�EF[WPMUBUF� QSJO� VSNʅSJSFB� BDʴJVOJMPS� QSP�UFYUVBMF� QF�
DBSF�MF�ÔOUSFQSJOEF�FMFWVM�MB�OJWFMVM�QSPDFTʅSJJ�JOGPSNBʴJFJ�UFYUVBMF�EF�
înţelegere, analiză, interpretare și evaluare a propriilor achiziţii de 
mesaj, perceperea cărora, ca pe o valoare a propriei identităţi spiri-
tuale, reprezintă o operaţie de sporire a inteligenţei ca proces de gân-
dire critică, atitudinală, prin creativitatea ce-și subordonează această 
inteligenţă.

1F�BDFFBʲJ�MJOJF�EF�BOBMJ[ʅ�ÔO�UFOUBUJWB�EF�FYQMJDJUBSF�DPODFQUVBMʅ�
B�QSP�UFYUVMVJ�ʲJ�QSP�UFYUVBMJ[ʅSJJ�ÔO�EF[WPMUBSFB�DPNQFUFOپFJ�EF�MVDSV�
MB� UFYU� B� DJUJUPSVMVJ� QVUFN�QMFDB�EF� MB� P� MJTUʅ�EF� semne pro-textuale, 
care îl identifică în baza descrierii semnificaţiei acestor semne:

Semne pro-textuale Semnificaţia
1. pentru text &V�TVOU�QFOUSV�BDFTU� UFYU�BEJDʅ�FV�BEFS� MB� JEFJMF�

BDFTUVJ�UFYU
2. în favoarea textului 4VOU�BEFQU�BM�UFYUVMVJ�QMFEF[�QFOUSV�JEFJMF�BDFTUVJ�

UFYU�ÔO�GPMPTVM�UFYUVMVJ�QPU�Tʅy
�� cu textul ·NQʅSUʅʰFTD� JEFJMF� UFYUVMVJ� Nʅ� BTPDJF[� UFYUVMVJ�

JBV�QBSUF�MB�JEFJMF�UFYUVMVJ
4. împreună cu textul 4VOU�ÔO�DPOTPOBOʴʅ�DV�BDFTU�UFYU
5. în sprijinul textului 4VTʴJO� UFYUVM� JBV� P� BUJUVEJOF� GBWPSBCJMʅ� BOVNF�

BDFTUVJ�UFYU
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�� înspre text .FSH�ÔOTQSF�UFYU�ÔODFSD�Tʅ�M�ÔOʴFMFH
7. graţie textului "N�DPOTUBUBU�BN�EFEVT�Dʅ�y�
8. asemenea textului .J�BN�TQVT�Dʅy
9. către text 5PBUF�HÉOEVSJMF�TF�ÔOESFBQUʅ�DʅUSF�UFYU�DF�WSFB�Tʅ�

spună
��� întru text 1MFEF[�DBV[B�UFYUVMVJ�NFTBKVMVJ�EFPBSFDFy
11. spre text 4VOU�ÔO�ESVN�TQSF�UFYU�BKVOH�Tʅ�J�ÔOʴFMFH�SPTUVSJMF
12. potrivit cu textul 4�BS�QʅSFB�Tʅ�TF�ÔOUÉNQMFy
��� în text 4VOU�BODPSBU�ÔO�DPOʴJOVUVM�UFYUVMVJ
14. în poziţia textului $POTUBU�Dʅ�BSF�ESFQUBUFy
15. în susţinerea textului 1PU�Tʅ�BĕSN�Dʅ�UFYUVM�Nʅ�EPNJOʅ
��� aderând la text Mă raliez, pentru a fi în unison
17. împărtăşind textul Deleg o parte din gânduri
18. în fidelitatea textului 7PJ�QSPNPWB�JEFJMFy
19. lângă text 1PU�Tʅ�QMBTF[y
��� în contextul textului 4F�BĘʅ�VSNʅUPBSFB�MVNF�QF�DBSFy

Așadar, în sensul imergent al procesului de analiză și interpretare, 
EBS�ʲJ�ÔO�DFM�BM�FNFSHFOʴFJ�BDʴJPOBMF�MB�OJWFMVM�UFYUVMVJ�ʲJ�ÔO�SBQPSU�DV�
acesta, cititorul inteligent, descurcăreţ face dovada acţiunilor sale pro-
UFYUVBMF�BUVODJ�DÉOE�

B
� �*OUFSQSFUFB[ʅ�DPSFDU�UFYUVM�FTUF�vÔO�BDPSEw�DV�UFYUVM�QPBUF�vWF-
EFB�DV�PDIJJ�NJOʴJJw�UFYUVM�

C
��·OʴFMFHF� ʲJ� BDDFQUʅ� Dʅ� JOGPSNBʴJB� VOVJ� UFYU� QJWPUFB[ʅ� ÔO� KVSVM�
realităţii ca atare, a gândirii despre realitate sau a condensării 
lumii într-un anumit conţinut;

D
� �4VCTDSJF� MB� JEFFB�Dʅ�vWVJFUVMw�UFYUVMVJ�QPBUF�GJ�BV[JU�EPBS�EBDʅ�
UF�BQSPQJJ� DV� TVGMFUVM�EF�BDFTU� UFYU� UF�BQSPQJJ� DV� JOUFSFT�EF�FM�
vBTDVMʴJw�UFYUVM�DV�NVMUʅ�BUFOʴJF�

E
��·NQʅSUʅʲFʲUF� WJ[JVOFB� Dʅ� UFYUVM� DPOTUJUVJF� P� vMVNF� GʅSʅ�PEJI-
nă”, deoarece, în opinia unui cititor avizat, el, mereu, se auto-
construiește prin lectură, implică multă căutare, „muncește” la 
modelarea personalităţii sale;

F
� �&TUF�DPOWJOT�Dʅ�UFYUVM�QPBUF�GJ�ÔOʴFMFT�NBJ�VʲPS�QSJO�DMʅEJSFB�MVJ�
ca proces, prin gândirea lui ca valoare sau prin simţirea lui ca 
esenţă;
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f)  Valorifică ideea cʅ� PSJDF� UJQ� EF� UFYU� UF[BVSJ[FB[ʅ� MVNFB� SFBMʅ�
lumea personală și lumea în forma ei cea mai bună;

H
��$POTJEFSʅ�Dʅ� ÔO� JOUFSQSFUBSFB�VOVJ� UFYU�VO�SPM�EFUFSNJOBOU� ÔM�
are vizualizarea lui ca o sferă, un pentagon, o matrice;

h)  E conștient că, pentru a produce un text despre text, are nevoie 
de a cunoaște multe date, de a avea multă fantezie, de a „simţi” 
UFYUVM�

J
� �1SPCFB[ʅ� ʲJ� KVTUJGJDʅ� QSJO� QSPQSJB� FYQFSJFOʴʅ� EF� DJUJUPS� JEFFB�
textului deschis� ʲJ� WJ[JVOFB� JOUFSEJTDJQMJOBSʅ� Dʅ� UFYUVM� QPBUF� GJ�
comparat cu tabelul lui Mendeleev, deoarece se aseamănă după 
structură, conţine un anumit număr de „elemente”, lasă spaţiu 
pentru diverse completări;

K
� �%FNPOTUSFB[ʅ� Dʅ� TFDSFUVM� PSJDʅSVJ� UFYU� DPOTUʅ� ÔO� PSEPOBSFB�
strictă a elementelor sale constructive, în reţeaua lui structura-
lă și în talentul autorului;

L
��·ʲJ� FWBMVFB[ʅ� QSPQSJJMF� BDIJ[JʴJJ� QSJO� UFYU� DB� VO� DPOTUSVDU� QF�
care îl apreciază ca motor al spiritualităţii, oglindă a cunoaște-
rii sau factor al creșterii.

-B� USBOTQVOFSFB� UBYPOPNJDʅ� B� HSJMFJ� BDʴJVOJMPS� QSP�UFYUVBMF� EF�
mai sus în sarcini de lucru pendinte unui proiect tehnologic se va 
BWFB�ÔO�WFEFSF�GBQUVM�Dʅ�ÔO�NBOJGFTUBSFB�DPNQPSUBNFOUVMVJ�QSP�UFY-
tual, un rol deosebit îl are suscitarea pedagogică a curiozităţii, iniţia-
tivei și căutării.

1FOUSV�P�FYFNQMJGJDBSF�B�VOPS�DPNQPOFOUF�FMVDJEBUF�BOUFSJPS�WPN�
apela la principiul cititorului iniţiat deja într-o anumită problemă de 
lectură interogativ-interpretativă a operei unui scriitor din literatura 
SPNÉOʅ�WBMPSJGJDÉOE�PCJFDUJWVM�DVSSJDVMBS�BM�QSPEVDFSJJ�EF�UFYU�QFSTP-
nalizat, confesiv, în raport cu o unitate de conţinut studiată.

Or, susţine Gheorghe Crăciun, în realitate, în spaţiul scrisului nu 
cred că e cu putinţă, orice ai face, să te desparţi de tine. Și oricât de 
mult ai fugi după alteritate, nu vei reuși decât să lărgești, să adâncești și 
mai mult cercul propriei tale identităţi. Până și cele mai pretins obiec-
tive încercări ale noastre de a-i înţelege pe ceilalţi sunt forme indirecte 
de confesiune [Apud���Q�����>�

$JUJUPSJJ� WPS� GJ� QVʲJ� ÔO� TJUVBʴJB� EF� B�ʲJ� FYQSJNB�PQJOJB�QSPQSJF� DV�
referire la opera unui scriitor preferat, după ce vor studia, firește, as-
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pecte dominante ale creaţiei acestuia, vor emerge din universul artistic 
al scriitorului, familiarizați fiind deja cu sensurile operei, aspecte ale 
creaţiei, pe care le-a integrat în propriul demers interpretativ și care îi 
QFSNJUF�Tʅ�GPSNVMF[F�ÔO�CB[B�MFDUVSJJ�ʲJ�JOUFSQSFUʅSJJ�VOPS�UFYUF�SFQSF-
zentative, anumite concluzii despre valoarea creaţiei acestuia.

$B� QSPEVT� GJOBM� WB� GJ� BQSFDJBU� UFYUVM� VOVJ� EJTDVST� FMBCPSBU� QSJO�
colaborare, producere, inventare, aplicând metoda lucrului în echipă. 
Pentru că, o condiţie esenţială de formare a grupurilor școlare este co-
municarea prin care se realizează un schimb de informaţii cognitive, 
afective, comportamentale etc., cu efecte pozitive asupra conduitei ce-
lor aflaţi în relaţie.

Aceste relaţii apar ca o rezultantă a ceea ce resimt subiecţii 
atunci când intră în interacţiune. Clasa constituie un univers al co-
municării, deschis provocărilor informaţionale, în care au loc nume-
SPBTF�TDIJNCVSJ�EF�NFTBKF�<��Q�����>��5PDNBJ�BDFTU�MVDSV�FTUF�FYUSFN�
de important în aspectul educaţiei lingvistice și literare a elevilor: în 
cadrul interacţiunii se produce un schimb de mesaje de la un indi-
vid la altul, ceea ce contribuie la schimbarea comportamentelor celor 
aflaţi în interacţiune.

Toţi subiecţii sunt în același timp stimuli și agenţi de influenţa-
re (prin răspunsurile finale). Aceste influenţe produc reacţii din par-
tea celorlalţi, unele schimbări și restructurări la nivelul conștiinţei lor, 
precum și o modificare a sistemului atitudinal. L. Festinger vorbește 
despre teoria „disonanţei cognitive”, conform căreia fiecare individ se 
caracterizează printr-o stare de coerenţă internă (ideile, sentimentele, 
reprezentările, concepţiile sale se află într-o stare de cvasiechilibru, 
de consonanţă), adică posedă un sistem de valori formate de-a lungul 
dezvoltării sale, care devine sistemul de referinţă pentru tot ceea ce 
acţionează asupra sa. Când se produce o ruptură în starea sa de con-
sonanţă internă (între sentimentele și reprezentarea pe care i-o deter-
mină opinia altora), se manifestă „disonanţa”, care determină stări de 
indispoziţie, frământări interioare etc. Astfel, el poate să-și modeleze 
PQJOJB� ÔO� GVODʴJF�EF�PQJOJB� FYQSJNBUʅ�EF� DFM� DV� DBSF� TF� BGMʅ� ÔO� JOUFS-
acţiune sau să refuze categoric opiniile ce nu sunt în acord cu părerile 
TBMF�ÔOUSF�BDFTUF�EPVʅ�FYUSFNF�FYJTUÉOE�ÔOTʅ�ʲJ�BMUF�TUʅSJ�JOUFSNFEJBSF�
[Ibidem�Q�����>�
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t� 3FEBDUFB[ʧ�˖J� UFYUVM�EFTQSF� WBMPBSFB�PQFSFJ� QMFEÉOE�BSHVNFO-
tat, într-un discurs propriu, în favoarea creaţiei și a personalită-
ţii literare preferate.

Motivaţia pro-textului Acţiuni pro-textuale
Fii aproape de 

idealurile perso nali-
tăţii literare

t�%FEV�EJO�DSFBʴJB�TDSJJUPSVMVJ�ÔOʴFMFHFSFB�DPO�DFQ�
telor de artă, artist şi viaţă.

t�4VTʴJOF���EJOUSF�JEFBMVSJMF�TDSJJUPSVMVJ�QF�DBSF�MF�
împărtăşeşti şi tu.

t�3BQPSUFB[ʅ���JEFJ�EJO�DSFBʴJB�TDSJJUPSVMVJ�MB�BDUV�
B���MJUBUF� ʰJ� FYQSJNʅ�ʴJ� BDPSEVM� TBV�EF[BDPSEVM� DP�
mentând şi argumentând.

t�.PUJWFB[ʅ�ʴJ�JOUFSFTVM�QFOUSV�QFSTP�OB�MJUBUFB�TDSJJ��
torului.

Fii în favoarea ideilor, 
a valorilor din opera 

scriitorului

t�·O�CB[B� UFYUFMPS� TUVEJBUF� TBV�DJUJUF� JOEFQFOEFOU�
reperează valorile general-umane pe care le pro-
movează autorul prin operă.

t�1SPOVOʴʅ�UF� ÔO� GBWPBSFB� VOFJ� WBMPSJ� EJO� DSFBʴJB�
scriitorului, pe care o accepţi ca valabilă astăzi.

Fii în relaţie directă 
cu valenţele operei şi 

opinează în spirit critic

t�3PTUFʰUF� GSBHNFOUF� QSFGFSBUF� EJO� DSFBʴJB� TDSJJ�
UPSVMVJ�FYQSJNÉOE�QSJO�UPOVM�GVOEBNFOUBM�BEF�
ziu nea la mesajul acestora.

t�0QJOFB[ʅ�DV�SFGFSJSF�MB�BGJSNBʴJB�B���DSJUJDJ�MJUF�
rari, despre semnificaţia a 2 motive/personaje 
comunicate de operele studiate.

t�%FNPOTUSFB[ʅ� WBMPBSFB� EF� DBQPEPQFSʅ� B� VOVJ�
UFYU�QSFGFSBU�

Fii un coautor al 
textului creat, pledează 

pentru originalitatea 
viziunilor

t�1SF[JOUʅ�EJO�QFSTQFDUJWB�BVUPSVMVJ�VO�QFSTPOBK�
eu liric cu care te identifici, ai vrea să fii con tem-
poran, ai vrea să fii prieten, ai vrea să discuţi.

t�%FNPOTUSFB[ʅ� DV� BSHVNFOUF� WBMBCJMF� BOVNJUF�
idei ce fac actuală opera scriitorului.

t�'PSNVMFB[ʅ�P�MJTUʅ�EF�BSHVNFOUF�QMBV[JCJMF�QFOUSV�
un cetăţean străin, pe care trebuie să-l convingi 
de faptul că opera scriitorului tău preferat este o 
carte de vizită a neamului din care vine.

Relaţionarea ideilor teoretice cu o viziune aplicativă permite și for-
mularea unor concluzii ce vizează direct subiectul abordat:
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���·O�EFNFSTVM�EF�BOBMJ[ʅ�ʲJ�JOUFSQSFUBSF�B�UFYUVMVJ�FMFWVM�USFCVJF�
ÔOWʅʴBU�DVN�Tʅ�TF�QP[JʴJPOF[F�QSP�UFYUVBM�BWÉOE�VO�SPM�EFDJTJW�ÔO�BTV-
NBSFB�DSFEJCJMʅ�B�UFYUVMVJ�DB�NFTBK�GPSNBUJW�

2. Noţiunea de pro-text trebuie abordată ca un comportament al 
FMFWVMVJ�DJUJUPS�BGMBU�DPHOJUJW�BUJUVEJOBM�JNBHJOBUJW�ʲJ�FYQSFTJW�ÔO�TQB-
ʴJVM�EF�DPOʴJOVU�WBMPSJD�BM�UFYUVMVJ�

���$VSJP[JUBUFB�JOJʴJBUJWB�DʅVUBSFB�ÔO�EFTDJGSBSFB�NFTBKFMPS�UFYUV-
BMF�TVOU�DPPSEPOBUF�JOEJTQFOTBCJMF�DPNQPSUBNFOUVMVJ�QSP�UFYUVBM�JBS�
lista de semne pro-textuale facilitează poziţionarea concretă a elevului 
ÔO�SBQPSU�DV�MFDUVSB�JOUFSQSFUBSFB�ʲJ�QSPEVDFSFB�EF�UFYU�QSPQSJV�

���5FYUFMF�EJEBDUJDF�ÔO�TFOTVM�DFM�NBJ�QVS�OV�UF�WPS�GBDF�NBJ�CVO�
decât dacă deja muncești pe brânci ca să te faci mai bun tu însuţi, iar 
când vei fi făcut mai bun de ele va fi, în parte, fiindcă ţi s-a dăruit  
VO�BEFWʅS�OFBʲUFQUBU�QF�DBSF�OV�M�BJ�QVUVU�HʅTJ�EFDÉU�FYDBWÉOE�UFOBDF�
în căutarea lui, care este anume ţinut departe de tine și bine ferecat, 
ca să nu ajungi la el până nu i-ai făurit cheia în cuptorul încins chiar 
de tine.
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&EJUVSB�1PMJSPN�����������Q�
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „G.T. KIRILEANU” NEAMȚ – 
BIBLIOTECA ALTFEL

Mihaela MEREUȚĂ
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț

Biblioteca publică, agora culturală a unei comunități, devine din ce 
în ce mai mult astăzi un spațiu deschis tuturor celor care au nevoie de 
acces la informație prin lectură și documentare, un loc neconvențional 
pentru dezbateri, întâlniri de lucru pe diverse teme, networking, 
schimb de idei, un spațiu unde începe schimbarea și dezvoltarea unei 
comunități, un partener constant al actului educațional, dar și un ac-
tor instituțional important al conservării și valorificării patrimoniului 
cultural local și național.

Activitățile organizate de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” 
Neamț au la bază o serie de parteneriate, devenite deja tradiționale, 
cu diferite instituții, organizații cu rol educativ-cultural, datorită 
diversității activităților incluse în proiectele comune, cât și rezultatelor 
concrete de implicare a copiilor, tinerilor și adulților în activități de in-
formare, educare, cercetare și documentare, formare și dezvoltare per-
sonală, comunicare, socializare, recreere și petrecere a timpului liber 
într-un mediu multicultural.

Copiii și tinerii sunt categoriile de public predominante care ac-
DFTFB[ʅ�TFSWJDJJMF�EF�CJCMJPUFDʅ�DV�P�SFQSF[FOUBSF�EF�QFTUF�����ÔO�VMUJ-
mii ani. Copiii răspund în mod constant la provocările bibliotecii, sunt 
creativi și sunt, în general, interesați de proiectele care se bazează pe 
FEVDBپJB�OPO�GPSNBMʅ�QF�FYQFSJNFOU�EBS� ʲJ�QF� MFDUVSʅ� TUVEJV� JOUFS-
QSFUBSF�EF�UFYU�KPD�EF�SPM�DPNVOJDBSF�ÔO�HSVQ�ʲJ�MVDSV�ÔO�FDIJQʅ��$B-
racterul enciclopedic al colecțiilor de bibliotecă oferă tuturor copiilor 
un suport informațional important atât în procesul instructiv-educa-
tiv, cât și pentru dezvoltare personală, într-un mediu cultural adecvat 
particularităților de vârstă.

În general, tinerii sunt pasionați de lectură, studiu și cercetare 
în diverse domenii, manifestă un interes crescut față de activitățile 
EF� ÔOWʅپBSF� QSJO� FYQFSJFOپʅ� CB[BUF� QF� JOJپJBUJWʅ� EPDVNFOUBSF� VUJMJ-
zarea mijloacelor IT, dar și față de proiectele de interes comunitar de 
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educație civică. Ei frecventează biblioteca din cauza nevoii de forma-
SF�ʲJ�TVOU�EFTDIJʲJ� MB�TFSWJDJJ�OPJ�DSFBUJWF�ʲJ� JOPWBUJWF�BYBUF�QF�EPDV-
NFOUBSF� ʲJ� FYQFSJNFOU� BDUJWJUʅپJ� EF� GPSNBSF� ʲJ� EF[WPMUBSF� QFSTPOBMʅ�
în care își dezvoltă și consolidează cunoștințele acumulate în procesul 
instructiv-educativ, dobândind noi abilități și deprinderi, formându-și 
noi atitudini, învățând să lucreze în echipă și să colaboreze, să-și înde-
plinească sarcinile asumate în cadrul proiectelor.

Adolescenții/tinerii manifestă un interes constant pentru lectu-
ră, cât și pentru activități de voluntariat, sunt dispuși să lucreze cu 
alte grupe de vârstă – copii și seniori, să organizeze concursuri tema-
tice (lectură, fotografie), să participe în proiecte, acțiuni de implicare 
civică.

Din oferta cultural-educativă și formativă a Bibliotecii Județene 
„G.T. Kirileanu” Neamț ne rețin atenția și proiectele dedicate copiilor 
și tinerilor bazate pe metodele educației non-formale, învățare prin 
FYQFSJFOپʅ� service learning, formarea și dezvoltarea competențelor 
STEM, fapt confirmat și de interesul crescut în rândul publicului nem-
țean din ultimii ani față de aceste tipuri de proiecte și activități.

Pentru copii și tineri s-au organizat diverse proiecte ce cuprind și 
activități non-formale: ateliere de confecții artizanale, modelaj în lut, 
handmade, teatru de umbre, ateliere de lectură și comunicare, ateli-
FSF� EF� TDSJFSF� DSFBUJWʅ� ʲJ� JOUFSQSFUBSF� EF� UFYU� BUFMJFSF� EF� UFBUSV� QFO-
tru copii, ateliere de pictură, coding, jurnalism, STEM, jocuri logice. 
Totodată, au avut loc și ateliere-dezbateri pe diverse teme de interes 
pentru adolescenți: istoria cărții și a tiparului, cetățenie activă, volun-
tariat, patrimoniu cultural, antreprenoriat verde, bullying, prevenirea 
violenței juvenile, drepturile copilului, educație civică, educație pen-
tru sănătate, educație financiară, antreprenoriat.

Un element de noutate în sfera proiectelor de bibliotecă îl re-
prezintă Programul de inițiativă comunitară bazat pe educație prin 
FYQFSJFOپʅ� o� (SFFO*.1"$5� o� MBOTBU� EF� 'VOEBپJB� /PJ� 0SJ[POUVSJ�
susținut de Fundația Româno-Americană, LIDL. Dezvoltarea cluburi-
lor de tineri GreenIMPACT este susținută în destinațiile ecoturistice 
din România. Tinerii au învățat să inventarieze patrimoniul natural și 
cultural al zonei, să contribuie la conservarea, protejarea și valorifica-
rea lui, să înțeleagă principiile unor activități economice cu impact mi-
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nim asupra mediului, să folosească creativ și sustenabil resursele din 
comunitate în scopul dezvoltării simțului antreprenorial.

În cadrul parteneriatului cu Fundaţia Noi Orizonturi, biblioteca 
județeană a reușit să obțină recunoașterea Clubului de Inițiativă Co-
munitară pentru Tineri GreenIMPACT PETRODAVA ca parte inte-
grantă a Rețelei Internaționale a Cluburilor IMPACT din România, 
a beneficiat de acțiuni de formare pentru liderii și tinerii Clubului 
Green IMPACT prin participarea la diverse acțiuni, cum sunt: laborator 
EF�ÔOWʅپBSF�FYQFSJFOپJBMʅ�o�TFTJVOF�EF�GPSNBSF�JOJپJBMʅ�QFOUSV�MJEFSJJ�EF�
club cu teme, precum: managementul de club și gestionarea relațiilor 
DV� ʲJ� ÔOUSF� NFNCSJJ� BDFTUVJB� QFEBHPHJJ� EF� ÔOWʅپBSF� FYQFSJFOپJBMʅ�
proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității; laborator 
de antreprenoriat verde – sesiune pentru îmbunătățirea ideilor de 
activități generatoare de venit; laborator de sustenabilitate – sesiune 
EF�ÔNQʅSUʅʲJSF�EF�FYQFSJFOپF�ʲJ�BCPSEBSF�ÔO�DPOTUSVJSFB�ʲJ�EF[WPMUBSFB�
parteneriatelor în comunitate, construirea sustenabilității financiare a 
cluburilor GreenIMPACT; atelier de proiecte pe teme de ecoturism – 
sesiune de lucru în comunitate pentru planificarea proiectelor de pro-
movare a patrimoniului natural și/sau cultural; activități de mentorat.

Prin participarea la activitățile Clubului GreenIMPACT PETRO-
DAVA, copii și tineri, voluntarii bibliotecii, ghidaţi de lideri, au învățat 
QSJO� DFSDFUBSF� FYQFSJNFOU� EPDVNFOUBSF� KPDVSJ� QPWFʲUJ� FEVDBUJWF� ʲJ�
FYQMPSBSFB� DPNVOJUʅپJJ� OFNپFOF� Tʅ� SFBMJ[F[F� QSPJFDUF� EF� TFSWJDJV� ÔO�
folosul comunității (service learning), au înțeles ce înseamnă respon-
sabilitatea, compasiunea, încrederea și și-au dezvoltat competențele 
de scriere de proiect, managementul proiectului, comunicare, lucru în 
echipă sau rezolvare de probleme.

·O� BDFTU� DPOUFYU� BM� ÔOWʅپʅSJJ� FYQFSJFOپJBMF� QVUFN� TJOUFUJ[B� DÉUFWB�
avantaje ale utilizării educației non-formale în activitățile unei bibli-
oteci în proiectele dedicate copiilor și tinerilor: este centrată pe pro-
cesul de învățare nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat 
QBSUJDJQBOپJJ�� EJTQVOF� EF� VO� DVSSJDVMVN� MB� BMFHFSF� GMFYJCJM� ʲJ� WBSJBU�
propunându-le participanților activități diverse și atractive, în funcție 
de interesele acestora, de aptitudinile speciale, dar și de aspirațiile lor; 
contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a 
participanților; asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite 
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domenii, fiind interesată să mențină interesul grupului țintă, oferind 
BMUFSOBUJWF� GMFYJCJMF� UVUVSPS� DBUFHPSJJMPS� EF� WÉSTUʅ� EF� OJWFM� FEVDBUJW�
punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor dobândite 
și nu pe memorarea lor; antrenează noile tehnologii comunicaționale, 
ținând cont de progresul societății; răspunde cerințelor și necesităților 
educației permanente.

În activitățile derulate de membrii Clubului GreenIMPACT PE-
TRODAVA au fost utilizate și metodele de educație non-formală, din 
care amintim: animația socio-educativă, biblioteca vie, cafeneaua pu-
blică, dezbaterea, flashmob, jocurile de societate, open space, photovoi-
ce, storytelling (arta povestirii), teatrul de umbre.

Pentru susținerea activităților cluburilor și facilitarea activității de 
învățare de tip service learning (învățarea prin servicii aduse comunității) 
au fost puse la dispoziția bibliotecarilor lideri un pachet de resurse 
educaționale GreenIMPACT, utile în coordonarea cluburilor (manua-
lul liderului GreenIMPACT, postere, tutoriale video, kituri de lucru cu 
membrii cluburilor – joc de analiză a comunității, resurse pentru facili-
tarea de activități outdoor, jocuri de reflecție pentru învățare etc.).

Dezvoltarea Clubului de Inițiativă Comunitară pentru Tineri Gre-
enIMPACT PETRODAVA, având ca și spațiu de întâlnire și funcționare 
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, sub directa coordonare a 
liderilor, a reprezentat un punct de plecare pentru implicarea bibliote-
cii și a voluntarilor săi în proiecte de tip service learning în comunitate. 
Astfel, prin acest parteneriat, au fost finanțate două proiecte de servi-
ciu în folosul comunității inițiate de Clubul GreenIMPACT PETRO-
DAVA din cadrul bibliotecii județene pe tema patrimoniului natural 
și cultural, cât și unul de antreprenoriat verde (ecoturism): Remember 
Cultura Cucuteni, „Acvariul de piatră”, „Noi suntem rezervația, voi 
sunteți zimbrii!”. În județul Neamt, Cluburi GreenIMPACT s-au des-
chis la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, bibliotecile comu-
nale din Bîra și Răucești.

Un număr important de copii a fost implicat și în Proiectul „Ora 
să ȘTIM”, care a fost implementat la Biblioteca Județeană „G.T. Kirilea-
OVw�/FBNپ�DÉU�ʲJ�ÔO����CJCMJPUFDJ�QVCMJDF�EJO�KVEFپVM�/FBN��1پSPJFDUVM�
„STEM Volunteer Readers”/„Ora să ȘTIM” a fost inițiat de Fundația 
Progress cu sprijinul Fundației Deusche Telekom din Germania.
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Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au avut la bază lec-
turi specifice, care să genereze un interes față de comunicarea verbală 
și alte forme de comunicare, deoarece copiii trebuie să identifice și să 
EFTDSJF�GFOPNFOFMF�DFSDFUBUF�Tʅ�ʲJ�FYQSJNF�HÉOEVSJMF�ʲJ�JEFJMF�Tʅ�QSF-
[JOUF� FYQFSJNFOUFMF� Tʅ�EFTDSJF� GFOPNFOVM� TBV�CB[B� ʲUJJOپJGJDʅ� B� BDFT-
tuia. Prima etapă de implementare a proiectului la nivelul județului 
Neamț a presupus instruirea bibliotecarilor din bibliotecile publice 
partenere: Bîra, Borlești, Cordun, Crăcăoani, Dămuc, Gherăești, Han-
gu, Răucești, Sagna, Tazlău, Tămășeni, Trifești și Zănești, urmate de 
organizarea unor ateliere de lectură, unde, săptămânal, bibliotecarii au 
citit copiilor din cărțile cu tematică ȘTIM (Știință, Tehnologie, Ingine-
rie, Matematică).

Toate aceste proiecte prezintă biblioteca într-o altă manieră de im-
plicare activă în educarea copiilor și tinerilor, bazată pe îmbinarea lec-
turii cu cercetarea documentelor de bibliotecă, participarea la activități 
EFNPOTUSBUJWF�EF�FYQMPSBSF�ʲJ�DVOPBʲUFSF�B�NFEJVMVJ�ÔODPOKVSʅUPS�ʲJ�B�
lumii prin joc, acțiune, documentare, observație și demonstrație. As-
tăzi, majoritatea bibliotecilor deţin spaţii amenajate pentru copii și ti-
neri și/sau oferă servicii specializate, deoarece ponderea acestei cate-
gorii de public activ este foarte mare, ocupând primul loc în ierarhia 
VUJMJ[BUPSJMPS� EF� CJCMJPUFDʅ�� ·O� BDFTU� DPOUFYU� ÔO� #JCMJPUFDB� +VEFʴFBOʅ�
s-au dezvoltat în ultimii ani serviciile și activitățile dedicate acestei ca-
tegorii de utilizatori datorită creșterii gradului de accesare a serviciilor 
dedicate copiilor și tinerilor.

În cadrul Secției de carte pentru copii și Ludotecă „Ion Creangă” 
s-au organizat ateliere pentru dezvoltarea personalităţii, stimularea 
creativităţii și mobilității copiilor, cluburi de lectură pentru dezvolta-
SFB�BCJMJUʅپJMPS�EF�JOUFSQSFUBSF�B�VOVJ�UFYU�EF�B�WPSCJ�ÔO�QVCMJD��DMVCVSJ�
pentru învăţarea limbilor străine; ateliere de pictură pentru dezvolta-
rea simțului artistic al copiilor, cultivarea valorilor pozitive și a gus-
tului pentru frumos; jocuri pentru copii (jocuri de masă, dinamice, 
jocuri educative, de logică, tranzacții financiare) în scopul dezvoltă-
rii atenţiei și memoriei; ateliere recreative; evenimente dedicate mar-
cării unor zile cu semnificaţie naţională sau internaţională, sărbători 
tradiţionale, evenimente cu ocazia finalizării cursurilor școlare; con-
cursuri de diverse tipuri în scopul punerii în valoare a cunoștințelor 
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EPCÉOEJUF�EBS�ʲJ�QFOUSV�EF[WPMUBSFB�BCJMJUʅپJMPS�EF�FYQSJNBSF�ʲJ�DPNV-
nicare a copiilor, formarea deprinderilor de lucru în echipă, asumarea 
responsabilității și dezvoltarea spiritului concurențial pozitiv, creșterea 
stimei de sine și a respectului pentru ceilalți, dezvoltarea gândirii pozi-
tive pentru asigurarea succesului.

Biblioteca furnizează spaţiul necesar desfășurării cursurilor și 
atelierelor, resurse umane specializate, acces gratuit la diverse docu-
mente, materiale și echipamente necesare derulării în condiţii optime 
a tuturor atelierelor creative pentru dezvoltarea personalității copiilor. 
O atenţie deosebită s-a acordat amenajării locurilor de joacă pentru 
copii, locurilor de studiu în grup, de comunicare și socializare, de în-
văţare prin joc prin serviciile oferite de Secția de carte pentru copii & 
Ludotecă „Ion Creangă”, cât și prin activitățile formative din Centrul 
de formare al bibliotecii.

Astăzi, Ludoteca – ca formă alternativă de educare a copiilor, 
oferă posibilitatea participării acestora la un program diversificat de 
activităţi de educare prin joc, învăţare, comunicare și socializare; ea 
este locul unde copilul devine actorul principal al activităţilor orga-
nizate pentru copii, în colaborare cu adulţii și seniorii (bibliotecari 
specializați, parteneri educaționali, psihologi, pedagogi, profesori 
voluntari etc.) în scopul dezvoltării personalităţii acestora prin acti-
vităţi de cunoaștere, lectură, animaţie, recreere și învăţare prin joc, 
artă și imagine.

O atenţie deosebită a fost acordată cărţii și lecturii, astfel, s-au or-
ganizat ateliere/cluburi de lectură în cadrul proiectelor „Ora povești-
lor” și „Poveștile copilăriei”, organizate și cu implicarea voluntarilor 
tineri și adulţi, în scopul dezvoltării competenţelor voluntarilor bibli-
otecii de implicare a acestora în susţinerea activităţilor de lectură, dar 
și pentru responsabilizarea comunităţii și implicarea ei în activități de 
voluntariat dedicate copiilor și lecturii prin biblioteca publică.

De asemenea, au fost regândite și proiectele dedicate adolescenților 
(scriere creativă, antreprenoriat, cetățenie activă, educație muzica-
lă, educație artistică), fapt ce a sporit gradul de accesare a serviciilor 
tradiționale, cât și a celor moderne de bibliotecă.

Dintre proiectele dedicate tinerilor, reprezentativ pentru dez-
voltarea inițiativei comunitare este Proiectul „Al treilea spațiu al 
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cetățeniei active”. Proiectul a fost inițiat de Fundația Progress și a 
fost implementat și în biblioteca noastră prin înființarea CUIBULUI 
DEMOCRAȚIEI în cadrul Centrului de Informare Comunitară. Au 
avut loc cursuri de formare în domeniul cetățeniei active, manage-
mentului voluntarilor și al programelor de voluntariat, s-au organizat 
dezbateri-dialog pe teme de integrare europeană, istoria construcției 
europene, instituții și politici UE, drepturi și libertăți fundamentale, 
proiectul ERASMUS +. Voluntarii formați prin proiect au participat 
și la organizarea unei campanii de informare și de promovare a cărții 
și lecturii publice în comunitate, dar și în campanii de sensibilizare 
publică privind drepturile omului, drepturile copilului, dreptul la 
educație și cultură.

Un proiect de suflet pentru Biblioteca Județeană a fost și este 
„Maluri de Prut – Basarabia necunoscută”. Proiectul s-a desfășurat în 
parteneriat cu Radio România Chișinău și a fost una dintre cele mai 
frumoase și ample manifestări prin care am marcat Anul Centenar. 
Întâlnirile cu invitații speciali din Basarabia au prilejuit lărgirea sfe-
rei de interacțiune culturală prin organizarea unor dezbateri, simpo-
zioane, colocvii, lansări de carte, prezentări de documente arhivisti-
DF� FYQP[JپJJ� EF� GPUPHSBGJF��%JOUSF� JOUFMFDUVBMJJ� CBTBSBCFOJ� DBSF� OF�BV�
onorat cu prezența îi menționăm pe: prof. Ion Iovcev, regizoarea Vi-
oleta Gorgos, dr. Lucia Tăut, istoricii Octavian Țîcu, Vlad Țurcanu, 
Mariana Țăranu, Ion Negrei, Elena Negrei, Gheorghe Negru, Andrei 
Calcea, Vasile Cocarcea, Sergiu Musteață, scriitorul și publicistul Vlad 
Pohilă, scriitorul și analistul politic Nicolae Negru, regizoarea Leonti-
na Vatamanu, scriitorul Vladimir Beșleagă, criticul și istoricul literar 
"OB� #BOUPʲ� QVCMJDJTUVM� ʲJ� FEJUPSVM� "MFYBOESV� #BOUPʲ� DFSDFUʅUPBSFB�
Tamara Cărăuș, directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din 
Chișinău Petru Hadârcă, directorul Fondului de Investiții Sociale din 
Moldova Mircea Eșanu, directorul general al Serviciului de Stat de Ar-
hivă al Republicii Moldova Ion Varta, demograful Valeriu Sainsus și, 
nu în ultimul rând, Ion Mărgineanu, fost deputat în primul Parlament 
al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență și mi-
litant pentru revenirea la adevărul istoric în stânga Prutului, care, la 
78 de ani, a străbătut pe jos distanța dintre Bălți și Alba Iulia și a făcut 
un popas în județul Neamț și la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” 
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Neamț. Gala de final a Proiectului cultural „Maluri de Prut – Basara-
CJB�OFDVOPTDVUʅw�	��EFDFNCSJF������4BMB�$VQPMB�B�#JCMJPUFDJJ�+VEFپFOF�
„G.T. Kirileanu” Neamț) a reunit la Piatra-Neamț, alături de gazde și 
de inițiatoarea proiectului, jurnalista Ina Guțu, pe editorul postului 
Radio România Chișinău Mariana Vasilache, cât și pe invitații speciali 
ai proiectului, care au participat la edițiile anterioare.

Toate proiectele realizate de Biblioteca Județeană „G.T. Kirilea-
nu” Neamț au avut ca obiectiv fundamental diversificarea serviciilor 
oferite copiilor și tinerilor prin abordarea unor noi metode de impli-
care a instituţiilor și organizaţiilor cu rol educativ-formativ în activi-
tăţi și proiecte în parteneriat, utilizarea unor noi metode și metodo-
logii de învățare, studiu și cercetare, în scopul familiarizării copiilor 
și tinerilor cu cartea și mediul cultural, în scopul formării unor de-
prinderi timpurii de lectură și comunicare, dar și pentru dezvoltarea 
interesului publicului nemțean pentru consumul cultural. Biblioteca 
Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț este astăzi un factor important al 
dezvoltării comunitare prin servicii de informare, documentare, stu-
diu, lectură, conservare și valorificare a patrimoniului cultural, dar 
și prin activitățile cultural-educative și formative pe care le oferă.

PROIECTE INOVATOARE PENTRU COPII ȘI TINERET  
ALE BIBLIOTECII JUDEȚENE BRAȘOV

Dr. Daniel NAZARE
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Voi încerca să prezint, în rândurile următoare, trei proiecte cu care 
biblioteca brașoveană se mândrește, mai ales că prin ele am reușit să 
implicăm nu doar colegii bibliotecari și utilizatorii din Brașov, dar și 
mai mulți dintre colegii din țară, iar ecourile acestor proiecte au ajuns 
și dincolo de hotarele României.

1BSUFOFSJBUVM� FEVDBپJPOBM� v1SJFUFOJFy� QF� Py� TGPBSʅw� B� BKVOT� ÔO�
�����ÔO�OV�NBJ�QVپJO�EF�����EF�CJCMJPUFDJ�QVCMJDF�EJO�UPBUʅ�3PNÉOJB��
"V�GPTU�ÔOUJOTF�QF�TGPBSʅ�EFTFOFMF�SFBMJ[BUF�EF�DFJ�QFTUF��������EF�DPQJJ�
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QBSUJDJQBOپJ� TVC�DPPSEPOBSFB�$FOUSVMVJ�EF�FYDFMFOپʅ�EF� MB�#SBʲPW� ÔO�
primul rând prin implicarea cu dăruire a colegelor Melania Butnariu 
ʲJ�.FMJOEB�%JOV��·ODFQVUVM�B�BWVU�MPD�ÔO�BOVM������TVC�TFNOVM�[JMFJ�EF�
naștere a lui H.Ch. Andersen, iar anii următori au fost dedicați fraților 
Grimm și lui Carlo Collodi. Activitățile realizate de către bibliotecari, 
cu sprijinul cadrelor didactice din localitățile în care își desfășoară 
activitatea, au avut loc atât la sediul bibliotecilor, cât și în grădinițe 
și școli. Aceste activități au cuprins: proiecția unui film-prezentare 
PowerPoint despre viața și opera scriitorilor, lectura uneia dintre ope-
rele acestora și apoi lucrul pe fișe, adică desene, cu imagini din povești 
foarte cunoscute de către copii.

Lucrările realizate an de an, pe parcursul lunilor aprilie și mai, de 
DʅUSF�DPQJJ�BV�GPTU�QSF[FOUBUF�ÔOUS�P�FYQP[JپJF�JBS�BGJʲFMF�QFSTPOBMJ[B-
UF�SFBMJ[BUF�EF�UPBUF�CJCMJPUFDJMF�BV�GPTU�SFVOJUF�ʲJ�FMF�ÔOUS�P�FYQP[JپJF�
on-line. Desenele au ajuns prin schimb în toate bibliotecile implica-
te, la Brașov aflându-se lucrările tuturor partenerilor. Bibliotecile în 
GJFDBSF� BO� BV� GPTU� UPU�NBJ�NVMUF� JBS� ÔO� BOVM�$FOUFOBSVMVJ� ����� T�B�
BKVOT�MB�����EF�CJCMJPUFDJ�JNQMJDBUF�GJJOE�QSPCBCJM�QSPJFDUVM�DBSF�EVQʅ�
programul Biblionet, a cuprins cel mai mare număr de biblioteci din 
România. Este o mare bucurile pentru cei din biblioteca din Brașov 
să descopere în bibliotecile din România, pe care le vizitează, desene 
EJO�QSPJFDU� JBS�VOFMF�EJOUSF� BDFTUFB� TVOU� FYQVTF� DIJBS� MB� JOUSBSFB� ÔO�
bibliotecă sau în curtea bibliotecilor, plastifiate, pentru a fi ferite de 
intemperii. Zeci de articole de presă și știri pe toate posturile de ra-
EJP�ʲJ�EF�UFMFWJ[JVOF�EJO�ÔOUSFBHBپ�BSʅ�BV�TVSQSJOT�BO�EF�BO�FYUFOTJB�
BDFTUFJ�QSJFUFOJJ��%FTFOFMF�BV�GPTU�FYQVTF�ʲJ�QFTUF�IPUBSF�EF�MB�NV[FVM�
din Odense, dedicat marelui povestitor danez Andersen, până la Ma-
drid, în Tunisia și chiar în Noua Zeelandă. Un poster special dedicat 
acestui proiect sperăm să fie acceptat la adunarea generală IFLA de la 
%VCMJO�EJO�BVHVTU������ MB�TFTJVOFB�EF�QPTUFSF� JBS�EFTFOFMF�BEVOBUF�
de-a lungul anilor să umple Piața Sfatului din Brașov, putând fi stabi-
lit astfel un record demn de Cartea Recordurilor.

Sub titlul sugestiv „Un muzeu într-o bibliotecă, o bibliotecă într-
un muzeu” a debutat colaborarea dintre Biblioteca Judeţeană „Geor-
ge Bariţiu” Brașov și Muzeul Jocurilor din Chemnitz. A urmat, în 
QSJNʅWBSB�BOVMVJ������WJ[JUB� UJOFSJMPS�HFSNBOJ� ÔO�3PNÉOJB� MB�#SB-
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șov, și întâlnirea lor cu adolescenţii români prin intermediul jocuri-
MPS��"TUGFM�ÔOUS�P�QSJNʅ�GB[ʅ�UJOFSJJ�BV�FYQFSJNFOUBU�ʲJ�JOUFSBDʴJPOBU�
prin jocurile aduse și puse la dispoziţie de Muzeul Jocurilor în cadrul 
VOFJ�FYQP[JʴJJ�JOUFSBDUJWF�EF�KPDVSJ�JOUJUVMBUʅ�TVHFTUJW�v·OWBʴʅ�KVDÉOE�
– Joacă învăţând”.

1SBDUJD�.V[FVM�+PDVSJMPS�EJO�$IFNOJU[�B�BEVT�FYQVT�ʲJ�PGFSJU�TQSF�
UFTUBSF�BQSPBQF�����EF�KPDVSJ�ÔO�CJCMJPUFDB�EFTUJOBUʅ�DPQJJMPS�ʲJ�BEPMFT-
DFOʴJMPS� EJO� #SBʲPW� ÔOUSF� ���NBJ� ʲJ� ��� JVMJF� ������"UÉU� DMBTF� EF� FMFWJ�
însoţite de profesorii lor, cât și grupuri mai mici de prieteni și mem-
bri ai familiilor s-au jucat și au descoperit bucuria jocului împreună. 
Jocurile erau din cele mai diverse domenii, pentru toate vârstele, sa-
tisfăcând toate gusturile și interesele, de la cele care presupuneau abili-
tăţi sportive la cele care cereau atenţie, logică și imaginaţie. Biblioteca 
B�EFWFOJU�VO�TQBʴJV�EF�KPBDʅ�FYQFSJNFOU�ʲJ�JOUFSBDʴJVOF�GJJOE�QMJOʅ�EF�
grupuri ce legau relaţii mai strânse prin jocuri. Pentru o orientare și 
înţelegere ușoară a regulilor de joc, s-au tradus instrucţiunile de fo-
losire și regulamentele jocurilor din limba germană în limba română, 
ceea ce a ușurat considerabil utilizarea lor. Claudia Popescu, coordo-
OBUPBSFB�$FOUSVMVJ�EF�FYDFMFOپʅ�ʲJ�B�TFSWJDJVMVJ�EF� GPSNBSF�B�SFBMJ[BU�
VO�JOTUSVNFOU�EJHJUBM�VO�DBUBMPH�BM�BDFTUFJ�FYQP[JپJJ�DF�B�GPTU�ÔODʅSDBU�
QF�QMBUGPSNB�*TTV�<�>�

Proiectul a contribuit la creșterea numărului de utilizatori ai bibli-
otecii, a vizitelor la bibliotecă și implicit la creșterea vizibilităţii biblio-
tecii. Astfel, în cele două luni, s-au semnat parteneriate cu 18 grădiniţe 
și școli, care au adus 558 de participanţi. Biblioteca a primit vizita a 
22 de grupuri organizate la sesiunile de joc, însumând 844 de partici-
QBOʴJ�QSFDVN�ʲJ�BMʴJ�����EF�QBSUJDJQBOʴJ�JOEJWJEVBMJ��·O�UPUBM�MB�TFTJV-
OJMF�EF�KPDVSJ�BV�QBSUJDJQBU������EF�QFSTPBOF�EJOUSF�DBSF�����EF�VUJMJ-
[BUPSJ�DV�WÉSTUB�QÉOʅ�MB���BOJ�����EF�QFSTPBOF�DV�WÉSTUF�ÔOUSF������BOJ�
ʲJ�����QBSUJDJQBOʴJ�DV�WÉSTUB�EF�QFTUF����BOJ�

Faptul i-a încurajat pe partenerii germani să revină în următorul 
BO�ÔODFQÉOE�EJO���PDUPNCSJF������DV�P�TFSJF�OPVʅ�EF�KPDVSJ�FEVDBUJWF�
la biblioteca din Brașov. Interesul tinerilor brașoveni pentru jocuri era 
GPBSUF�NBSF� JBS�SFÔOUÉMOJSFB�DV�BEPMFTDFOʴJJ�HFSNBOJ�NBJ�CJOF�EF����
pe tărâmul comun al pasiunii pentru jocurile educative, a fost cu sigu-
SBOʴʅ�P�FYQFSJFOʴʅ�VUJMʅ�
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.BJ�NVMU� EFDÉU� BUÉU� ÔODFQÉOE�EJO� ����� FYQP[JʴJB� JOUFSBDUJWʅ� EF�
jocuri a devenit itinerantă, proiectul s-a dezvoltat în întreaga Româ-
nie, caravana jocurilor ajungând în bibliotecile publice din București, 
Iași, Cluj-Napoca, Tg. Jiu, Reșiţa, Sălaj, Timișoara și Deva, precum și 
la Muzeul din Alba Iulia și la biblioteca din Codlea, cea mai moder-
nă bibliotecă din județul Brașov. Pretutindeni, publicul a fost intere-
sat și bibliotecarii dedicaţi au organizat sesiuni de joc, punând accent 
pe valoarea educativă, stimularea creativităţii și formarea spiritului de 
echipă. A fost o perioadă plină, în care jocurile au colindat întreaga 
țară, bibliotecarii le-au preluat cu drag și le-au pus la dispoziția utiliza-
torilor lor, organizând întâlniri și sesiuni de joc cu tinerii germanofoni 
și nu numai, cu cadrele didactice și clasele speciale de limba germană, 
DBSF�BV�USʅJU�FYQFSJFOپB�KPDVMVJ�B�TQJSJUVMVJ�EF�FDIJQʅ�ÔO�DPODVST�

A fost o provocare să ducem și să aducem jocurile, să intrăm în 
contact cu atâția colegi de breaslă, să facem posibilă întâlnirea publi-
cului cu jocurile. Această perioadă de intensă caravană s-a încheiat 
MB� TGÉSʲJUVM� BOVMVJ� ����� GJJOE� JNQMJDBپJ�NJJ�EF� DPQJJ� ʲJ� [FDJ�EF�CJCMJ-
PUFDBSJ�� ·O� ����� 3VYBOESB� /B[BSF� QSJN�WJDFQSFʲFEJOUF� "/#13� ʲJ�
reprezentanta bibliotecii noastre, a asociației profesionale în comi-
tetul Biblioteci pentru copii și tineret al IFLA, a fost invitată la re-
uniunea anuală a bibliotecarilor germani, care a avut loc la Berlin. 
Acolo a prezentat colaborarea cu muzeul german și a fost invitată să 
scrie un material despre acest proiect ce a implicat mai multe bibli-
oteci românești, coordonate de cea brașoveană. Materialul a apărut 
în cea mai importantă revistă a bibliotecarilor germani, BuB, în no-
JFNCSJF� ����� <�>�� 6O� QSPJFDU� EF� P� BTFNFOFB� BOWFSHVSʅ� B�NFSJUBU� ʲJ�
un poster ce a fost văzut de mii de bibliotecari la adunarea genera-
Mʅ�*'-"�EFTGʅʲVSBUʅ�MB�"UFOB�ÔO�BVHVTU������TFTJVOFB�EF�QPTUFSF�DV�
o aplicație câștigătoare la care am muncit alături de trei colege din 
biblioteca brașoveană (http://library.if la.org/2855/). Pentru a asigu-
SB�TVTUFOBCJMJUBUFB�QSPJFDUVMVJ�P�OPVʅ�FEJپJF�EFCVUFB[ʅ�ÔO�BOVM������
când un număr de jocuri vor fi aduse de la Chemnitz la Brașov și de 
aici în toată România și sperăm și în Republica Moldova. Însă până 
atunci biblioteca brașoveană a cumpărat un număr tot mai mare de 
KPDVSJ�DF�TF�BEBVHʅ�DFMPS�EPOBUF�EF�4FMHSPT�MB�QSJNB�FEJپJF�EJO�������
În plus, a promovat jocul Cuib, gândit de brașoveni și de germani, 
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sesiuni ale jocului având loc în tot județul Brașov, iar o sesiune ro-
mâno-germană, cu implicarea directorilor bibliotecilor din Brașov, 
$BSBʲ�4FWFSJO�ʲJ�5JNJʲ�B�BWVU�MPD�MB�$IFNOJU[�ÔO������

·O� ���NBSUJF� ����� MB�#JCMJPUFDB�/BʴJPOBMʅ� B�3PNÉOJFJ� T�B�EFTGʅ�
ʲVSBU� WFSOJTBKVM� FYQP[JʴJFJ�EF� GPUPHSBGJJ� JOUJUVMBUF�Citește, descoperă și 
distrează-te la biblioteca ta (în engleză Read, discover and have fun @ 
your library) în prezenţa membrilor Comitetului permanent al secţiu-
OJJ� *'-"�OS�����#JCMJPUFDJ�QFOUSV�DPQJJ� ʲJ�BEPMFTDFOʴJ�QSF[FOUF� ÔO�3P-
NÉOJB�MB�ÔOUÉMOJSFB�EF�MVDSV�EJO�QSJNʅWBSʅ��*EFFB�FYQP[JʴJFJ�BV�BWVU�P�
Daniel Nazare, directorul Bibliotecii Judeţene Brașov, și Claudia Șerbă-
nuţă, atunci director al Bibliotecii Naţionale a României. Ei au gândit 
Tʅ�VNQMF�TQBʴJVM�#JCMJPFYQP�DV�VO�DPOʴJOVU�SFMFWBOU�QFOUSV�CJCMJPUFDJMF�
publice și să ofere un eveniment delegaţiei Standing Committee al sec-
ţiunii IFLA Biblioteci pentru copii și adolescenți, care s-a întrunit în-
US�P�ʲFEJOپʅ�EF�MVDSV�MB�#VDVSFʲUJ�ʲJ�#SBʲPW�ÔOUSF�������NBSUJF�������-B�
acea dată a fost prima prezență în România a IFLA, de la crearea aces-
UFJ�PSHBOJ[BپJJ�ÔO�BOVM�������%JO������QÉOʅ�ÔO������FYQP[JپJB�B�GPTU�PS-
ganizată an de an, fiind coordonată de biblioteca brașoveană, sub egi-
EB�"/#13�WFSOJTBUʅ� MB�#JCMJPUFDB�/BپJPOBMʅ�B�3PNÉOJFJ�DV�FYDFQپJB�
BOVMVJ������DÉOE�B�BWVU�WFSOJTBKVM�MB�GPBSUF�BDUJWB�GJMJBMʅ�"/#13�EF�MB�
Pitești, județul Argeș.

3VYBOESB�/B[BSF�QSJN�WJDFQSFʲFEJOUF�BM�BTPDJBپJFJ�ʲJ�DPPSEPOBUPS�
BM�FYQP[JپJFJ�B�DPOUSJCVJU�BO�EF�BO�MB�ÔOUPDNJSFB�BQFMVMVJ�EF�DPOUSJCV-
ţie pentru Expoziţia colectivă tematică anuală de fotografii a ANBPR, 
preluarea arhivei de imagini și a informaţiilor, gestionarea lor (ianua-
SJF�NBSUJF
�UJQʅSJSFB�GPUPHSBGJJMPS�QFOUSV�FYQP[JʴJB�BOVBMʅ�DPMFDUJWʅ�EF�
fotografii a ANBPR, definitivarea site-ului, prezentarea și promovarea 
direct în întâlniri și on-line, pe forumuri și liste profesionale de emai-
MVSJ� GBDFCPPL� TJUF�VSJ� ʲJ� CMPHVSJ� 	BQSJMJF�JVOJF
� FYQMJDBʴJJ�NPOUBSF� ʲJ�
organizarea vernisajului la Biblioteca Națională a României, în prezen-
ţa reprezentanţilor ANBPR, Bibliotecii Naţionale a României, a colegi-
lor de la alte biblioteci din țară, chiar și a unor grupuri de copii veniți 
TQFDJBM�ÔO�FYDVSTJF�QFOUSV�VO�BTUGFM�EF�FWFOJNFOU�

În ultimii ani, s-au diversificat serviciile destinate adolescenţilor, 
QSJO� FGPSUVM� NVMUPS� CJCMJPUFDJ� QVCMJDF� EF� B� DSFB� TQBʴJJ� EF� FYQSJNBSF�
QFOUSV�UJOFSJ�JBS�EBDʅ�MB�FEJپJJMF�EJO������ʲJ������DPQJJJ�BV�GPTU�ÔO�DFO-
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USVM�BUFOپJFJ�ÔO������BEPMFTDFOپJJ�BV�GPTU�QSJWJMFHJBپJ��0�FYQP[JʴJF�EFTQSF�
adolescenți se impunea și ea reflectă varietatea programelor de biblio-
tecă și interesele speciale ale acestei categorii de vârstă, aflată în curs 
de definire și maturizare, fluidă, deschisă inovaţiei, plină de energie și 
dinamism, care are nevoie de sprijinul nostru, al bibliotecarilor. Tre-
când în revistă fotografiile trimise de colegii bibliotecari, putem stabili 
câteva tipuri de activităţi preferate de adolescenţi, în funcţie de nevoile 
lor speciale.

Bineînţeles, pe primul loc se află lectura cu cele mai felurite ac-
ţiuni de promovare a cititului (cum ar fi campanii de colectare cărţi, 
campanii fotografice gen Eu pozez pentru bibliotecă, concursuri lite-
rare și de creaţie și lecturi în spaţii neconvenţionale în afara biblioteci-
lor). Înrudite cu lecturile sunt evenimentele culturale, precum specta-
colele de teatru, balet, muzică interpretate de tineri, care caută loc de 
afirmare pretutindeni. Cursurile și alte tipuri de formare sunt atracţia 
principală pentru această vârstă, preocupată de surse și oportunităţi 
de formare alternativă. Astfel, tinerii sunt interesaţi de arta fotografi-
ei, jurnalism și vorbitul în public, protecţia mediului, programare IT, 
educaţie rutieră și sport pentru sănătate. În mod special, remarcăm ro-
MVM�DFOUSFMPS�&VSPQF�%JSFDU�ʲJ�"NFSJDBO�$PSOFS�FYJTUFOUF�ʲJ�GVODʴJPOB-
le în cadrul unor biblioteci judeţene din România, pentru informarea 
civică, lecţii de democraţie, teatru-forum și mai ales ca surse de învă-
ţare a diversităţii culturale. Consilierea profesională, alegerea carierei, 
FYQFSJNFOUFMF� ʲJ� WPMVOUBSJBUVM� TVOU� JOUFSFTF�NBKPSF� QFOUSV� UJOFSJJ� ÔO�
căutare de propria identitate, ca să găsească ceea ce li se potrivește și să 
descopere lumea din jurul lor.

3VYBOESB�/B[BSF�B�QSF[FOUBU�FYQP[JپJJMF�EFEJDBUF�BEPMFTDFOپJMPS�MB�
$POHSFTVM�NPOEJBM�*'-"�EFTGʅʲVSBU�ÔO�BVHVTU������MB�8SPDMBX�ÔO�1P-
MPOJB�JBS�#JCMJPUFDB�+VEFʴFBOʅ�#SBʲPW�B�JUJOFSBU�FEJʴJB������DBSF�SFGMFD-
tă activitatea și serviciile bibliotecilor publice românești pentru adoles-
cenţi, la Chemnitz în Germania, la partenerul despre care am vorbit 
BOUFSJPS�.V[FVM�KPDVSJMPS��&EJپJB�EJO������B�GPTU�Hʅ[EVJUʅ�EF�6OJWFSTJ-
tatea Transilvania Brașov, cu ocazia Conferinței ABR, și de Biblioteca 
Județeană Cluj, cu ocazia Conferinței ANBPR.

Educație și cultură prin joc în bibliotecile publice din România a 
fost UFNB� BMFBTʅ� MB� FEJپJB� EJO� ������.BJ� FYBDU� FTUF� WPSCB� EFTQSF� KP-
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curile pentru copii și adolescenți în bibliotecile publice – de la cele 
tradiționale până la cele utilizând noile tehnologii. La prima vedere 
QBSF�VO� TVCJFDU�EFEJDBU� FYDMVTJW� MVNJJ� KPDVMVJ� GJJOEDʅ� KPBDB� BQBSپJOF�
copiilor și tinerilor. Dar implicarea bibliotecilor contributoare a dezvă-
luit o abordare serioasă și profundă a jocurilor, prin prisma educației 
pentru cultură prin joc. Biblioteca publică este un spațiu al educației în 
NBOJFSʅ�MVEJDʅ�ÔO�NPE�PCJʲOVJU�BJDJ�HʅTFʲUJ�MPDVM�EF�SFMBYBSF�ʲJ�EJWFS-
tisment prin carte, lectură, cursuri, ateliere, concursuri, jocuri, toate 
însă subsumate educației prin joacă.

Este o perspectivă a bibliotecilor publice, pe care noi, biblioteca-
rii, o cunoaștem, dar această imagine trebuie cunoscută și recunoscu-
tă de toți ceilalți din societate, scopul proiectului fiind să promoveze 
munca bibliotecarilor. Fotografiile trimise arată cât de diverse sunt 
activitățile prin joc propuse de bibliotecari: de la evenimente speciale 
dedicate zilei copilului ori zilei educației la programe de vacanță, de la 
joaca de-a lectura, interpretând și imaginând povești, la activități de 
dansuri tradiționale și teatru, de la ateliere practice la cursuri de dicție, 
oratorie, bune maniere, sport și sănătate sau grădinărit ori gastrono-
mie, de la șah, ca joc al minții, la coding și programare și multe altele. 
Imaginile ilustrează activități comune, precum programele de vacanță 
ori sesiunile de șah întâlnite în biblioteci, ceea ce subliniază puncte co-
mune în activitatea educațională prin joc.

·O�BOVM������UFNB�FYQP[JʴJFJ�B�GPTU Animaţia culturală în biblioteci, 
incluzând cele mai diverse activităţi, în care copiii și adolescenții au 
fost și ei implicați. De fapt, am putea spune că activitatea în bibliotecă 
FTUF�P�BDUJWJUBUF�EF�BOJNBʴJF�DVMUVSBMʅ�QSJO�FYDFMFOʴʅ�EFPBSFDF� ÔO� MV-
mea bibliotecilor dialogul despre cărţi și lecturi se înfiripă ușor. Cea 
mai mare parte din fotografiile despre activitatea de animaţie cultu-
rală au în centrul lor, cum este și firesc, cartea și lectura și subliniază 
rolul bibliotecarilor ca intermediari ai cărţii, ca sprijinitori, educatori 
și interpreţi ai artei lecturii. Alături de carte, întâlnim activităţi con-
struite în jurul filmului, muzicii și teatrului, ecologiei, voluntariatului, 
FYQP[JʴJJMPS� DPNVOJUBSF� FEVDBʴJFJ� QFOUSV� TʅOʅUBUF� FUD�� #JCMJPUFDB� QV-
blică izbutește de multe ori să devină și să fie un spaţiu comunitar, iar 
bibliotecarii adesea ies din cercul lor strâmt și oferă serviciile lor în 
BMUF� TQBʴJJ�EFDÉU� DFM� BM� DʅSʴJMPS�EJO�CJCMJPUFDʅ��%JO�BOVM������BN�BWVU�
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EJGJDVMUʅʴJ�EF�BMFHFSF�EFPBSFDF�EF�MB�BDFBTUʅ�FEJʴJF�DPOUFYUVM�MFHJTMBUJW�
este schimbat, datorită noilor reglementări ale Regulamentului euro-
pean de protecţie a datelor personale (GDPR). Este motivul pentru care 
au fost selectate fotografii cu chipuri în depărtare sau fotografiate din 
spate. Nu întotdeauna am avut această posibilitate și uneori ne-am 
BTVNBU�ÔOESʅ[OFBMB�ʲJ�SJTDVM�EF�B�BWFB�ÔO�FYQP[JʴJF�JNBHJOJ�DV�VUJMJ[B-
tori ai bibliotecii, surprinși destul de aproape, pornind de la premisa 
că ei au acceptat să se lase fotografiați, pe domeniul public și în ca-
drul unor activități organizate de biblioteci. Asemenea ediţiilor prece-
dente, și această ediţie este un test organizatoric pentru coordonator 
<�>��"N�SFNBSDBU�DV�CVDVSJF�Dʅ�QSJNJN�NFSFV�GFFECBDL�DPMFHJBM�ʲJ�Dʅ�
T�B�DPOTUSVJU�P�DPNVOJUBUF�ÔO�DBSF�ÔO�VMUJNVM�BO������BV�USJNJT�GPUP-
HSBGJJ�QFOUSV�FYQP[JʴJF����EF�CJCMJPUFDJ�EJO����EF�KVEFʴF�KVNʅUBUF�EJO�
județele țării. Alături de noi se află biblioteci fidele, care au participat 
EF� MB� ÔODFQVU�EJO������EBS�ʲJ�CJCMJPUFDJ�DBSF�BV� ÔODFQVU�EF� MB�BDFBTUʅ�
ediție să participe, regăsindu-se astfel atât biblioteci județene, cât și de 
rang municipal, orășenesc și comunal.

Cele trei proiecte prezentate indică, pe de o parte, dedicația bi-
bliotecarilor brașoveni, capacitatea lor de a coordona proiecte cu mii 
de participanți, transformarea acestor proiecte în servicii de bibliote-
că și sustenabilitatea lor an de an, motivația de a le face cunoscute și 
peste hotare și, nu în ultimul rând, onorarea blazonului de Centru de 
FYDFMFOپʅ�QFOUSV�DPQJJ�ʲJ�UJOFSFU�

Referințe bibliografice:
1. Animația culturală în bibliotecă��&YQP[JپJB�EF�GPUPHSBGJF�"/#13��<BD-

DFTBU������������>��%JTQPOJCJM��IUUQT���FYQP[JUJBBOCQS�XPSEQSFTT�DPN/
2. Catalogul expoziției itinerante de jocuri a Muzeului Jocurilor din 

Chemnitz, Germania, 2015. Disponibil: https://issuu.com/claudiapo-
pescu/docs/ostra_catalog

��� /";"3&�3VYBOESB��v&JO�.VTFVN�JO�FJOFS�#JCMJPUIFL�FJOF�#JCMJ-
othek in einem Museum”: Bericht einer rumänisch-deutschen Part-
nerschaft. In: BuB�� ����� OS�� ��� QQ�� ��������� <BDDFTBU�� ����������>��
Disponibil: IUUQT���C�V�C�EF�XQ�DPOUFOU�VQMPBET���������QEf
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„PROVOCAREA VERII” –  
MEGAPROIECTUL TRANSFORMATOR  

AL BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P. HASDEU”

Dr., conf. Lidia KULIKOVSKI
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău

„Viața ar trebui să fie un process nesfârșit de educație;  
totul trebuie învățat, de la cum să vorbești la cum să mori”

Gustave Flaubert1

Singura modalitate de a ajunge în viitor este ca, muncind, să ne 
dezvoltăm o înțelegere mai bună cu privire la felul în care se schimbă 
lucrurile, să planificăm răspunsul adecvat, iar după asta să facem orice 
este necesar pentru a-l realiza.

„Provocarea verii” e despre această modalitate, despre viitor, e des-
pre învățare, e despre a face, e despre formare de competențe. În acest 
program bibliotecarii au fost formatori și formați totodată. Au învățat 
pregătindu-se de activități, dar cel mai mult și mai bine au învățat în 
mod social din interrelațiile cu participanții. Au învățat să-i asculte, 
să-i privească, să-i aprecieze, să-i încurajeze, motiveze, să-i întrebe ce 
WPS�Tʅ�BGMF�DF�WPS�Tʅ�EFTDPQFSF�DF�WPS�Tʅ�FYQMPSF[F�DF�WPS�Tʅ�FYQFSJ-
menteze. Programul e despre regândirea educației la BM – un model 
care are în centru spiritul creativ, antreprenorial și inventiv (deopotri-
vă al bibliotecarilor și participanților).

5PBUʅ�MVNFB�EJO�EPNFOJVM�ÔOWʅپʅSJJ�GPSNʅSJJ�DVOPBʲUF�UBYPOPNJB�
MVJ�#MPPN�SFGFSJUPBSF�MB�PCJFDUJWFMF�EF�ÔOWʅپBSF��#FOKBNJO�#MPPN�	����
�
a realizat o categorisire a verbelor care ne ajută în alegerea strategiilor 
de învățare pe trei niveluri sau domenii: Cognitiv: aptitudini mintale 
(Cunoștințe); Afectiv: „creștere” emoțională (Atitudini); Psihomotor: 
abilități manuale, fizice (Abilități). Formatorii noștri le cunosc ca: să 
știi, să poți, să vrei.

Pe această formulă a fost elaborată curricula „Provocării verii”. 
Iar structura logică a agendelor, bazată pe componentele sloganului – 

1 „La vie doit être une éducation incessante; il faut tout apprendre, depuis parler 
jusqu’à mourir”.
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Citește, Descoperă, Creează�o�SFEBV�FYBDU�OJWFMVSJMF�JEFOUJGJDBUF�EF�#MP-
om, de la cunoaștere la înțelegere, de la înțelegere la aplicare.

Bloom a identificat stadiile învățării, urmând procesul logic al gân-
dirii: întâi cunoaștem conceptul (să îl putem defini), apoi îl înțelegem, îl 
aplicăm, îl analizăm, îl sintetizăm și, în ultimă instanță, îl evaluăm. 
Bloom a studiat și aspectul de cum puteau facilitatorii, profesorii, medi-
BUPSJJ�Tʅ�SFQSPEVDʅ�FGFDUVM�EF�MVDSV�JOEJWJEVBM�ÔO�HSVQVSJ�NBSJ�	EF����EF�
DPQJJ�EF�FYFNQMV
��·OUSFCBSFB�TB�FSB�EBDʅ�BS�GJ�QPTJCJM�DB�DPQJJJ�Tʅ�ÔOWFپF�
ca și cum ar lua parte la o lecție individuală. În viziunea lui aceasta era 
esența măiestriei predării. Această viziune a fost aplicată în majoritatea 
bibliotecilor participante la Programul „Provocarea verii”, bibliotecarii 
maeștri coagulau echipe în care fiecare copil se simțea în centrul atenției.

#MPPN�B� JEFOUJGJDBU�QFTUF�����EF�WFSCF�DPNQFUFOپF�QF�DBSF�-PSJO�
"OEFSTPO�ʲJ�%BWJE�,SBUIXPIM�MF�BV�SFWJ[VJU�	����
�ʲJ�MF�BV�FYUJOT�QF���
niveluri de învățare:

Cunoaștere:

a defini
a identifica

a descrie
a recunoaște

a citi
a explica
a recita

a memora
a ilustra

a cita
a stabili
a potrivi
a selecta

a examina
a localiza

a enumera
a înregistra

a lista
a eticheta

Înțelegere:

a rezuma
 a interpreta

a clasifica
a compara
a relaționa
a extrage

a parafraza
a cita

a discuta
a distinge
a delimita
a extinde
a prezice
a indica 

a traduce
a solicita
a asocia

a explora 
a converti

Aplicare:

a rezolva
a schimba
a relaționa
a completa

a utiliza
a schița
a învăța

a articula
a descoperi
a transfera

a arăta
a demonstra

a implica
a dramatiza
a produce
a raporta
a acționa

a răspunde
a administra

a efectua
 a pregăti

a manipula

Analiză:

a contrasta
a conecta
a relaționa

a colera
a ilustra

a categorisi
a elimina

a soluționa
a diferenția

a deduce
a convinge
a subdiviza

a calcula
a comanda

a adapta
a medita

Evaluare:

a critica
a reformula

a judeca
a apăra
a evalua

a valoriza
a prioritiza
a califica 

a reîncadra
a revizui
a rafina

a argumenta
a sprijini
a decide

a reproiecta
a pivota

Creare:

a proiecta

a modifica

a juca roluri

a elabora

a înscena

a rescrie

a pivota

a colabora

a inventa

a scrie

a formula

a imagina

01 02 03 04 05 06
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Verbele enumerate, cunoscute și ca verbe-putere, verbe de gândire 
critică (în definiția lui Bloom), ne dau idee despre ce competențe ar 
trebui să aibă cel care învață.

Programul estival „Provocarea verii” la Hasdeu a cuprins dez-
voltarea majorității acestor abilități. Orientat pe segmentele copii și 
părinți (colateral!), programul a avut un portofoliu de activități care 
BV�QFSNJT�DPQJJMPS�EJO�$IJʲJOʅV�Tʅ�DVOPBTDʅ�Tʅ�BGMF�Tʅ�DSFF[F�Tʅ�FY-
QFSJNFOUF[F� Tʅ� FYQMPSF[F� Tʅ�ʲJ� BVUPFWBMVF[F� QSPHSFTVM� QSPQSJV�� #J-
blioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a oferit mii de activități prin care 
copiii și-au dezvoltat și format calități de buni cetățeni, au devenit 
mai descurcăreți, mai inteligenți, mai creativi, învățând prin mode-
MVM�45&".�ʲJ�4."$�JBS�KPDVM�EFTDPQFSJSFB�ʲJ�FYQFSJNFOUBSFB�BV�GPTU�
metodele care le-au ajutat.

Pentru a realiza scopul învățării asumat de programul „Provoca-
rea verii”, bibliotecarii au identificat foarte multe instrumente și teh-
nologii care, aplicate, au facilitat trecerea prin fiecare nivel, i-au ajutat 
să creeze acel mediu în care fiecare participant simțea că e unic, că lui, 
personal, i se vorbește, pe el îl provoacă, îl evaluează și apreciază.

Un alt instrument european, Skills 2030, care descrie dinamica lo-
DVSJMPS�EF�NVODʅ�ʲJ�BCJMJUʅپJMF�JNQFSBUJW�OFDFTBSF�QÉOʅ�ÔO������B�GPTU�
bun suport de orientare în procesul elaborării conceptului și agendelor. 
4�Bپ�JOVU�DPOU�EF�DPNQFUFOپFMF�EF�WJJUPS�QF�DBSF�MF�FWJEFOپJB[ʅ��GMFYJCJ-
MJUBUFB�NJOUBMʅ��DBQBDJUBUFB�EF�B�SF[PMWB�QSPCMFNF�DPNQMFYF��HÉOEJSFB�
critică, creativitatea, sociabilitatea; STEAM (Știință, Tehnologie, Artă, 
Inginerie, Matematică) și SMAC (Social, Mobil, Analitic, Cloud)2.

"UÉU�DPNQFUFOپFMF�EF�QF�DFMF���OJWFMVSJ�DÉU�ʲJ�BDFTUFB�QPU�GJ�VUJMJ[B-
te pentru cartografierea curriculumului, proiectarea evaluării, plani-
ficarea serviciilor, personalizarea și diferențierea învățării și aproape 
orice alt „lucru” pe care un bibliotecar îl face pentru a educa.

„Provocarea verii” a fost un program cu foarte multe provocări-sar-
cini, care au solicitat de la participant să utilizeze din plin capacitățile 
TBMF�JOUFMFDUVBMF�ʲJ�DSFBUJWF��%F�FYFNQMV�MB�DPNQPOFOUB�Lectură copi-
JJ�BV�EFEVT�ʲJ�EFNPOTUSBU�QP[JپJB�VOVJ�BVUPS�GPMPTJOE�EPWF[J�EJO�UFYU��
Participantul/copilul trebuia să poată defini care este „poziția autoru-

2 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.
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MVJw�ʲJ�DF�ÔOTFBNOʅ�vEPWF[J�EJO�UFYUw�	OJWFM�EF�DVOPʲUJOپF
��"QPJ�USFCV-
JB�Tʅ�QPBUʅ�SF[VNB�BDFMBʲJ�UFYU�	OJWFM�EF�ÔOپFMFHFSF
�Tʅ�JOUFSQSFUF[F�ʲJ�Tʅ�
deducă orice argumente sau poziții (nivel de analiză), să evalueze re-
vendicările inerente (nivel de evaluare) și apoi să scrie (nivel de creație) 
DB� SʅTQVOT� DBSF� EFNPOTUSFB[ʅ� HÉOEJSFB� MVJ� 	FYFNQMVM� TF� CB[FB[ʅ� QF�
FYQFSJFOپB�CJCMJPUFDJJ�0WJEJVT
�

4ʅ�USFDFN�v1SPWPDBSFB�WFSJJw�QSJO�DFMF���OJWFMVSJ�EF�ÔOWʅپBSF�JEFO-
tificând verbele-competențe care au fost folosite în cadrul activităților.

La nivel de Cunoaștere: au definit concepte; au identificat locuri, 
JOGPSNBپJJ�TQFDJJ�UJQVSJ�HFOVSJ�FUD���BV�EFTDSJT�P�TUBSF�o�BOYJFUBUFB�UJ-
miditatea, minciuna, răutatea, lăcomia, bolile, războaiele, viața la țară, 
o zi de vară, o floare, un personaj, o profesie, un lucru, o invenție, un 
fenomen, un animal, o rocă etc.; au recunoscut insecte, animale, stele, 
planete, vulcani, dinozauri, plante, produse, substanțe, diferite rase de 
câini sau tipuri de pești, de transport, viețuitoare oceanice, specii de 
moluște; au aflat povestea sticlei, cum se formează roua, despre lumină 
etc.; au citit în ștafetă, în voce, în cor, în perechi, cu pantomimă, cu mu-
[JDʅ�FUD���BV�FYQMJDBU�FOJHNB�WÉOUVMVJ�TBV�DVN�CFBV�BQʅ�QMBOUFMF��BV�SFDJ-
tat QPF[JF�QPF[JF�QSPQSJF��BV�NFNPSBU�QPF[JJ�CVDʅپJ�EF�UFYU�JOGPSNBپJJ�
personaje, lucruri, imagini, tipologii (tipologia eclipselor, tipurile de 
temperament); au ilustrat DV� BSHVNFOUF� BV� DJUBU� EJO� UFYUFMF� DJUJUF�� BV�
aflat despre frecvența undelor sonore; au stabilit, au potrivit, selectat, 
FYBNJOBU DB�Tʅ�BEVDʅ�BSHVNFOUF�FYFNQMF�DB�Tʅ�QSF[JOUF�QVODUFMF�MPS�
de vedere; au localizat țări, continente, oceane, râuri, străzi, orașe; au 
enumerat, înregistrat, listat, etichetat, în funcție de sarcinile sau proble-
mele de rezolvat (să construiască un dinozaur, un poster, un semn de 
carte, o bibliotecă, o prezentare, o scenetă, un dans) etc.

În funcție de tematici, sarcini de învățare, bibliotecarii utilizau jo-
DVSJMF�QSJO�DBSF� UFTUBV� ÔʲJ�DPOTPMJEBV�DVOPʲUJOپFMF�BCJMJUʅپJMF�QSJO�FY-
cursii la muzee, în pădure, parc, sau și le formau lecturând, descope-
SJOE�FYQMPSÉOE�FYQFSJNFOUÉOE�DSFÉOE�

La nivel de Înțelegere: au rezumat, interpretat; au clasificat tipuri 
de vulcani, de transport marin, de dans, varietatea peștilor, insecte-
lor, tipuri media, trucuri de magie, articole din ziare; au comparat 
muzeele Chișinăului, arhitectura Chișinăului în prezent și trecut; au 
înțeles cum se realizează un ziar, cum funcționează ADN-ul, neuro-
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OJJ�� BV� SFMBپJPOBU� BV� FYUSBT� EBUF� JOGPSNBپJJ� JNBHJOJ� EFTQSF� NPOV-
mentele orașului; au parafrazat autori, proverbe, ghicitori; au citat din 
QFSTPOBMJUʅپJ�BVUPSJ� OPUPSJJ� EJO� UFYUFMF� DJUJUF� EJO� FYQSFTJJ� DFMFCSF�� BV�
discutat despre cum omizile se transformă în fluturi, despre polimeri, 
DSJTUBMF�IJESBUBUF�EJWJ[JVOFB�JPOJMPS�ʲJ�B�DFMVMFMPS��BV�EFMJNJUBU�FYUJOT�
prezis fenomene ale naturii, lumea viitoare; au indicat, tradus, solici-
UBU�BTPDJBU��BV�FYQMPSBU�TDIFMFUVM�VNBO�TUSʅ[JMF�$IJʲJOʅVMVJ�NV[FFMF�
lumii, muzeul Cărții, Muzeul de etnografie și de istorie naturală; au 
observat zborul păsărilor, fenomenele naturale etc.

$PQJJJ�QSPWPDʅSJJ�FYQMPSÉOE�ʲJ�FYQMPBUÉOE�GʅDFBV�MVDSVSJ�SFVʲFBV�
sau eșuau, dar își dădeau seama ce funcționează și ce nu. „Provocarea 
verii” a oferit tuturor copiilor participanți atât șansa să eșueze, cât și 
suport și spațiu să descopere și să creeze.

La nivel de Aplicare:� BV� SF[PMWBU� QSPCMFNF� FYFSDJپJJ� EJMFNF�� BV�
schimbat, relaționat, completat, utilizat resurse informaționale, ma-
teriale, recipiente chimice; au schițat planuri de idei, scenarii, trasee 
turistice pe hartă; au învățat, articulat; au descoperit Roma antică, 
Coreea, cetățile Moldovei, biserici și turnuri, cuvinte cu mai multe 
sensuri, muzica clasică, energia eoliană, covoarele moldovenești, arta 
oratorică; cum să organizezi un insectar, un ierbar, cum să faci un 
curcubeu; au descoperit furnicile, albinele – viața, rolul lor în natu-
ră –, au descoperit fulgerul, drona, lentilele sau ochelarii invizibili; au 
VOJGJDBU�EVQʅ�DPOپJOVU�QPWFTUFB�SVQUʅ�QF� GSBHNFOUF��BV�FYQFSJNFOUBU�
mesaje în limbajul Morse, pictura cu ață, pictura pe apă, pictura tatoo, 
pictura cu furculița, cu palma, pictura cu bețișoare etc.; au transferat, 
arătat, demonstrat, implicat; au practicat mindfulness-ul; au reprezen-
UBU� FNPپJJMF�QSJO�NʅʲUJ�EFTFOF� DPNQMFYF� DV�PCJFDUF� ʲJ� GFOPNFOF�OB-
turale; au prezentat același eveniment, aceeași situație, aceeași stare, 
aceeași idee din perspective diferite (vesel, trist, îngândurat, revoltat, 
nemulțumit); au dramatizat, teatralizat, au înscenat povești, fabule; 
au produs benzi desenate, coduri QR, produse programate, roboți; au 
raportat/prezentat, acționat; au răspuns la cum să prinzi insecte, cum 
crește un stejar, cum înflorește o floare; au administrat echipe, ma-
UFSJBMF� UJNQ��BV�FGFDUVBU�FYQFSJNFOUF� MJUFSBSF�DIJNJDF� GJ[JDF�DV�DIJ-
brituri, cu unde; au pregătit prezentări în PowerPoint, discursuri, pre-
zentări flipchart, prototipuri; au manipulat (în sens bun) rezultatele; au 
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utilizat lupa, binoclul, telescopul, recipiente, substanțe, piese de puzzle, 
QJFTF�EF�SPCPUJDʅ�PDIFMBSJ��%�DPOTUSVDUPSVM�NBHOFUJD�ʲJ�BMUF�NBUFSJBMF�
și instrumente – unii pentru prima dată în viață!

-B� OJWFM� EF� BQMJDBSF� DPQJJJ� BV� FYQFSJNFOUBU� SPMVSJ� EF� QPNQJFS�
medic, pictor, astronom, dansator, arhitect, cercetător, programator, 
interpret, scriitor, jurnalist, poliglot, constructor, inginer, chimist, fi-
zician, matematician, călător, artist, magician, pionier (deschizător de 
drumuri), cameraman, regizor, prezentator de știri, vedetă, reporter.

La nivel de Analiză: au analizat, conectat, relaționat (date, infor-
mații, tipuri, fapte, fenomene, curente); au proiectat clădiri, orașe, sis-
teme solare; au corelat, ilustrat, categorisit, eliminat; au rezolvat pro-
CMFNF�TBSDJOJ�FYFSDJپJJ�SFCVTVSJ� JOUFHSBNF�quiz, qwest, test etc.; au 
caracterizat personaje pozitive și negative, au diferențiat sau au dedus; 
au dezbătut tema răului și a dreptății sociale; au convins facilitatorul, 
animatorul, colegii; au subdivizat, calculat, adaptat conținut, discurs, 
comportament.

La nivel de analiză, copiii au intrat în rol de analist, conector, 
relaționist, proiectant, conciliator, inițiator de conversații ș.a.

La nivel de Evaluare: au criticat (constructiv), au reformulat, jude-
DBU�BQʅSBU�	BV�KVDBU�ʲJ�SPMVSJ�EF�BWPDBپJ
�BV�FWBMVBU�UFYUF�FYQFSJNFOUF�
jocuri, activități, programul „Provocarea verii”, timpul alocat lecturii; 
au valorizat, au prioritizat, calificat, recadrat pentru a elabora o știre; 
au revizuit, rafinat, argumentat, sprijinit, decis, reproiectat lucruri și 
concepte, fenomene; au evaluat produsele, prezentările, răspunsurile 
colegilor; au oferit feedback.

La nivel de evaluare, participanții „Provocării verii” s-au transfor-
NBU� ÔO��FWBMVBUPS� KVEFDʅUPS�ʲJ�BWPDBU�FYQFSU�DSJUJD�EFTJHOFS�	EF�QSP-
iecte), în omul feedbackului.

La „Provocarea verii”, copiii au arătat că modul de a folosi un joc-
mașinărie este să-i judece puterile și să-i imagineze utilizările în lu-
mina propriilor lor limitări, nu ale ustensilelor! Munceau și două zile 
la obținerea energiei eoliene sau trei zile ca să pună a treia pereche de 
roți la robot, dar câtă bucurie aveau când reușeau să construiască un 
dinozaur.

Bloom a demontat mitul talentului, conform căruia puțini oameni 
sunt talentați (a declarat că toate școlile trebuie să fie școli de arte). 
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Tuturor participanților, indiferent de statutul social, de limbă, vârstă, 
NFSJUF�ʲJ�QSFHʅUJSF�ʲDPMBSʅ�MF�B�QMʅDVU�Tʅ�DSFF[Fy�5PپJ�DPQJJJ�TVOU�DSFB-
tivi. E un lucru pe care ei înșiși l-au descoperit la „Provocarea verii”.

Pentru cei cărora le place tehnologia (programarea), gândirea cre-
ativă era mai importantă ca oricând. Cu ajutorul Scratch, copiii au pu-
UVU�Tʅ�QSPHSBNF[F�KPDVSJ�QPWFʲUJ�ʲJ�BOJNBپJJ�JOUFSBDUJWF�Tʅ�MF�SFNJYF[F�
ʲJ�Tʅ�ÔOWFپF�EJO�FGPSUVM�DFMPSMBMپJ��·O�NFEJF�����EF�DPQJJ�[JMOJD�ÔOWʅپBV�
să gândească creativ, să raționeze sistematic și să colaboreze. Tehnolo-
HJJMF�BV�FYUJOT�NPEVSJMF�ÔO�DBSF�DPQJJJ�BV�QVUVU�Tʅ�TF�FYQSJNF�

Cea mai bună creativitate venea din îmbinarea imaginației cu sis-
tematizarea. În special, acest concept se realiza la componenta Des-
coperă� ÔO�DBSF�DPQJJJ� ÔʲJ�EF[WPMUBV�BCJMJUʅپJMF�EF�FYQMPSBSF�ʲJ�FYQMPBUB-
re. Biblioteca Municipală cu filialele conturau prin activitățile lor un 
mega-puzlle Biblioteca creativă, Biblioteca STEAM, iar piesele erau 
laboratorul de matematică, laboratorul de artă, laboratorul de fizică, 
laboratorul de chimie, laboratorul poetic, laboratorul literar, labora-
torul științific, laboratorul de programare, laboratorul de robotică, 
laboratorul de inginerie, laboratorul de botanică, laboratorul de film, 
laboratorul de astronomie, laboratorul de magie, laboratorul de teatru, 
laboratorul de lectură, laboratorul de Storytelling, laboratorul mass-
media, laboratorul de psihologie, laboratorul zoologic, laboratorul de 
fenomene ale naturii, laboratorul sănătății, laboratorul Dariei etc. Bine 
a zis un participant într-un feedback video: „noi aici am lucrat”. În 
aceste laboratoare copiii și-au cultivat abilitatea de a învăța, de a găsi 
semnificații, de a coopera și crea.

La nivel de Creare: au proiectat drone, lansatoare de mingi, au 
modificat, au jucat roluri; au elaborat discursuri, hărți, arbore gene-
alogic, prezentări, jocuri noi, au inventat jocuri proprii la calculator, 
propriul cinematograf, scenarii, plan de idei prin desen; au colabo-
rat; au inventat sistemul lor solar, roboți, orașe, lumi viitoare, lucruri 
DBSF�WPS�GJ�ÔO�WJBپB�MPS�QFTUF�������EF�BOJ��BV�TDSJT�WFSTVSJ�QPF[JJ�UF-
matice care descriu ceva (fenomen, lucru, întâmplare), poezii cu di-
WFSTF� GPSNF� o�)BJLV�%JBNBOUVM�7ʅJJ� 1MÉOHFSJJ� DV� P� TUSVDUVSʅ� GJYʅ�
EJO� �� WFSTVSJ�$BMJHSBNB� 	UFYU� QPFUJD� ÔO� DBSF� DVWJOUFMF� TVOU� BSBOKB-
te în forma obiectului care constituie tema poeziei), acrostih în stil 
4BJOU�&YVQFSZ�� BV� GPSNVMBU� JQPUF[F� 	FYFNQMF� MB� DPNQFUFOپB� TDSJT�EF�
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la biblioteca Ovidius); au creat „Revista mea distractivă”, copacul 
UJNQVMVJ� QPWFʲUJ� EJO� QV[[MF� FYQFSJNFOUF� DV� VNCSF� DPQFSUB� DʅSپJJ�
preferate, propriul univers în farfurie, pirați, eșarfe, pinguini; și-au 
JNBHJOBU� MVNJ�WJJUPBSF� JOWFOپJJ�OPJ� MVDSVSJ� DBSF�OV�FYJTUʅ�� BV�DSFBU�
libelule prin tehnica nodurilor, pizza literară, bărcuțe cu pânze, co-
răbioare origami, brățări, pahare, coșuri cu flori, păsări, pești, șerpi, 
mere, lalele, mașini, felicitări, broaște, lădițe pentru bijuterii, pisici, 
ceasuri din hârtie, portrete din nasturi, cărți de vizită, telefon cu fir 
EF� DVQSV� ʲJ� DIJCSJUVSJ� [PSOʅJUPBSF� TFNBGPBSF� EJOP[BVSJ� �%� BVUP-
QPSUSFUF�BOJNBMF�EJO�QMBTUFMJOʅ�QʅQVʲJy��BV�DSFBU�QFSTPOBKF�EJO�EF-
sene animate; au asamblat roboți, au codat; au creat desene animate 
cu aplicații Android.

Biblioteca Municipală are potențial și capacitate să susțină un pro-
gram ambițios de cunoaștere și învățare STEAM/SMAC, să țină copiii 
și familiile interesate de dezvoltarea personală toată vara la bibliotecă. 
Biblioteca Hasdeu cu filialele – mari, mici, specializate, de cartier – a 
GPTU�VO� UFSJUPSJV� JNFOT�EF� ÔOWʅپBSF� ʲJ� FYQMPSBSF� DPNCJOÉOE� SFTVSTFMF�
umane unice, spațiile creative, resursele materiale, competențele și ta-
lentele angajaților, voluntarilor și partenerilor, reușind să ofere un for-
mat prin care copiii chișinăuieni au obținut abilitățile necesare pentru 
acum și competențe care le vor trebui în viitor.

În aceste trei luni de vară, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a 
fost locul perfect în care copiii au fost, sau au încercat să fie, „cu un 
pas în viitor”; locul în care liber au putut combina și amesteca idei, 
concepte, tipare, lucruri, genuri, tipuri, timpuri, viziuni, locul în care 
BV�FYQMPSBU�PSJDF� BV� UFTUBU�PSJDF� BV�DSFBU�PSJDF��VO� MPD� ÔO� DBSF� DPQJJJ�
s-au simțit bine, un loc în care vor să mai revină, un loc în care a mus-
tit noul și surpriza, un loc în care viitorul a fost la prezent.

Programul „Provocarea verii” a fost un act comunitar și profe-
sional de mare clasă! A fost cursa spre vârf a Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”.

7JDUPSJB�TF�EBUPSFB[ʅ�ʲJ�BQBSپJOF�CJCMJPUFDBSJMPS�OPʲUSJ�DBSF�BV�FY-
tins potențialul lor profesional, creativ, inventiv și uman dincolo de 
obligațiuni, dincolo de angajamente, de responsabilități, dincolo de 
HÉOEJSF�ʲJ�BDپJVOF�QÉOʅ�MB�TJNپJSFy
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„LITERAȚIA PENTRU FAMILIE FUNCȚIONEAZĂ!”
Proiect finanţat în cadrul programului Erasmus+,  

desfășurat la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Aura CÂMPAN
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Literația pentru familie cuprinde o gamă largă de activități in-
teractive de învățare la care participă copiii și părinții lor (Denny 
5BZMPS� ����
� <�>�� 1SPHSBNFMF� EF� MJUFSBپJF� JOUFS�HFOFSBپJPOBMF� JODMVE�
cel puțin doi membri ai aceleiași familii, de obicei un părinte și un 
copil, care își însușesc tehnici de predare și învățare și iau în consi-
derare „familia ca unitate”. Astfel de activități de literație s-au de-
rulat în Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj prin proiectul 
finanţat în cadrul Programului Erasmus+ „Literația pentru familie 
funcționează!”. Inițiatorul și coordonatorul proiectului a fost Aso cia-
ția „Learn&Vision” din Cluj-Napoca, iar parteneri, alături de Biblio-
teca Județeană „Octavian Goga” Cluj, au fost: Agrupamento de Esco-
las Trigal de Santa Maria (Tadim, Portugalia), Eurocenter Obuchenie 
I Partnyorstvo 21 Vek EOOD (Razlog, Bulgaria), Mestna Knjižnica 
Kranj (Slovenia), Training Center CES (Skopje, Macedonia).

„Literația pentru familie funcționează!” a fost un proiect al cărui 
scop l-a constituit dezvoltarea unui program de formare pentru facili-
tatorii programului de învățare în familie, bazat pe o analiză compa-
rativă a practicilor de literație pentru familie și pe elaborarea profilu-
lui ocupațional al facilitatorului în acest sens. Obiectivele propuse a fi 
atinse prin derularea proiectului au fost: identificarea bunelor practici 
în domeniul literației pentru familie, definirea profilului ocupațional 
al facilitatorului, dezvoltarea unui program de formare a acestuia (cur-
riculum, metodologie, materiale de învățare), pilotarea lui în țările 
partenere și cercetarea impactului programului de training.

Rezultatele propuse au fost: realizarea unei analize comparative a 
practicilor de literație pentru familie, elaborarea profilului ocupațional 
pentru facilitatorul unor astfel de activități, elaborarea unui curricu-
lum și a materialelor de învățare pentru formarea facilitatorilor și pre-
gătirea a 55 de facilitatori (pilotarea curriculumului) și susținerea unor 
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QSPHSBNF�EF� MJUFSBپJF�QFOUSV�����EF� GBNJMJJ� 	DFM�QVپJO�����EF�QFSTPB-
ne)�. Materialele (prezentări, newslettere, produse intelectuale) reali-
zate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a Bibliotecii 
Județene „Octavian Goga” Cluj: www.bjc.ro.

1FSJPBEB�EF�EFTGʅʲVSBSF�B�QSPJFDUVMVJ�B�GPTU�PDUPNCSJF������o�BQSJ-
MJF������EBS�BDUJWJUʅپJMF�QJMPUBUF�DPOUJOVʅ�Tʅ�TF�PSHBOJ[F[F�ÔO�CJCMJPUFDJ-
le ai căror bibliotecari au fost instruiți în cadrul proiectului.

Instruirea bibliotecarilor în vederea organizării de ateliere cu fa-
NJMJJMF� B� BWVU� MPD� ÔO� QFSJPBEB� ������ BQSJMJF� ����� MB� TFEJVM� DFOUSBM� BM�
Bibliotecii Județene din Cluj. La trainingul facilitatorilor de literație 
pentru familie au participat 14 bibliotecari de la Biblioteca Județeană 
„Octavian Goga” și biblioteci rurale din județul Cluj. Formatorii au 
fost: Ana-Maria Dudescu, șef serviciu Comunicarea Colecțiilor, și 
Aura Câmpan, șef birou Secția pentru Copii și Adolescenți. Astfel, 
pe parcursul a trei zile, bibliotecarii au primit informația structura-
tă în șase module, reflectând cele șase domenii de competență ale fa-
cilitatorului, așa cum au fost descrise în profilul ocupațional pentru 
GBDJMJUBUPSVM� EF� MJUFSBپJF� QFOUSV� GBNJMJF� <�>� FMBCPSBU� ÔO� DPMBCPSBSF� EF�
către toți partenerii proiectului: modulul I: Literația pentru familie, 
modulul II: Pedagogie și andragogie, modulul III: Facilitare, modulul 
IV: Relații interpersonale și sociale, modulul V: Organizare, modulul 
VI: Dezvoltare personală. Au fost discutate și analizate caracteristicile 
unei atmosfere de lucru optime în activitățile de învățare, precum și 
caracteristicile psihologice ale generaţiilor implicate în proiect (copii 
de vârstă școlară mică și adulţi), însă accentul a fost pus pe organi-
zarea activităților de literație pentru familie, cărora li s-a alocat o zi 
ÔOUSFBHʅ��1F�MÉOHʅ�FYQMJDBSFB�DFMPS�NBJ�JNQPSUBOUF�FUBQF�ÔO�PSHBOJ[B-
SFB�VOFJ�BDUJWJUʅپJ�SFVʲJUF�T�B�FYFSTBU� ÔO�FDIJQʅ� ÔOUPDNJSFB�VOVJ�QMBO�
de activitate de literație pentru familie. Trebuie subliniat faptul că, pe 
lângă argumentarea și descrierea activităților, în plan se completea-
ză de către bibliotecarul-facilitator reflecțiile după atelier. Acest lucru 
ajută la îmbunătățirea permanentă a muncii depuse.

În perioada următoare, din mai până în septembrie, bibliotecarii 
instruiți au organizat și susținut ateliere inter-generaționale cu gene-

� Indicatorii propuși se referă la totalul realizat de partenerii proiectului.
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SJDVM� v0� BWFOUVSʅ� QFOUSV� ÔOUSFBHB� GBNJMJFw�� "TUGFM� ��� GBDJMJUBUPSJ� BV�
TVTپJOVU�ÔO�CJCMJPUFDB�KVEFپFBOʅ�ʲJ�ÔO�CJCMJPUFDJMF�SVSBMF�DÉUF���BUFMJFSF�
cu copii, părinți și bunici, în total 51 de familii, cu 121 participanți. 
5JNQVM�BMPDBU�VOVJ�BUFMJFS�B�GPTU�EF����EF�NJOVUF�EJO�DBSF����NJOVUF�
pauză. Deși temele atelierelor au fost diferite – cartea ilustrată, poe-
[JB�ʲJ�UFYUVM�ʲUJJOپJGJD�o�TUSVDUVSB�B�GPTU�BDFFBʲJ��'JFDBSF�ÔOUÉMOJSF�DV�GB-
miliile a început cu un joc de cunoaștere sau de energizare, cu scopul 
de a facilita cunoașterea participanților, de dinamizare a grupului și 
EF�QSFHʅUJSF�QFOUSV�BDUJWJUʅپJMF�BUFMJFSVMVJ��"QPJ�VO�UJNQ�EF�������EF�
NJOVUF�B� GPTU�EFEJDBU� MFDUVSJJ��QSFEJDUJWʅ�QF�SPMVSJ� TBV�FYQMJDBUJWʅ� ÔO�
GVODپJF�EF�UFYUVM�BMFT��-FDUVSB�B�GPTU�VSNBUʅ�EF�JOUFSBDپJVOFB�DV�UFYUVM�
și reflecția, etapă care contribuie la dezvoltarea reflecției personale, a 
HÉOEJSJJ�BOBMPHJDF�B�DSFBUJWJUʅپJJ�B�FYQSJNʅSJJ�WFSCBMF�ʲJ�OPO�WFSCBMF��
FTUF�GPMPTJUPBSF�ʲJ�QSJO�QSJTNB�EFTQSJOEFSJJ�EJO�UFYU�B�VOPS�WBMPSJ�NP-
SBMF�ʲJ�DPOUFYUVBMJ[BSFB� MPS��-FDUVSB�B�GPTU�SFMVBUʅ� ÔO�GBNJMJF�QFOUSV�B�
studia cuvintele necunoscute. În vederea stimulării cititului de plăcere, 
au fost folosite diverse metode atractive menite să încurajeze practica-
rea continuă a lecturii în familie. Fiecare activitate s-a încheiat cu un 
joc de evaluare.

Ca urmare a desfășurării atelierelor de literație pentru familie în 
biblioteca județeană și în bibliotecile rurale partenere, putem afirma că 
acest tip de activități merită susținute, pentru că: încurajează implica-
rea părinților în planificarea și participarea la activități împreună cu 
copiii, ajută părinții să dobândească cunoștințele, abilitățile și atitudi-
nea necesare pentru a veni în sprijinul dezvoltării limbajului copilului 
lor. În cele trei activități cu familiile, facilitatorul folosește cărțile pen-
tru copii ca punct de plecare pentru a discuta diverse teme familiale, 
pentru a ajuta părinții să susțină învățarea copiilor lor și pentru a ajuta 
UPپJ�QBSUJDJQBOپJJ�MB�QSPHSBN�Tʅ�ʲJ�FYQMPSF[F�QSPQSJJMF�OFWPJ�EF�ÔOWʅپBSF�

Rezultatele programelor de literație sunt, de fapt, rezultatele gene-
rale ale activităţilor de învăţare de plăcere, și anume: creșterea încre-
derii și stimei de sine, a motivaţiei de a învăţa, formarea atitudinilor 
pozitive faţă de educaţie, conștientizarea importanţei activităţilor co-
mune de învăţare, cu efect pozitiv asupra relaţiei copii-părinţi, îmbu-
nătăţirea abilităţilor de lectură și a vocabularului atât la copii, cât și 
la părinţi, crearea unui mediu informal de învăţare, care stimulează 
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relaţiile dintre copii, părinţi și facilitatori, părinţii învaţă noi metode 
EF�MFDUVSʅ�ʲJ�EF�DPNVOJDBSF�JOUFS�HFOFSBʴJPOBMʅ�<�>�

Secțiile și bibliotecile pentru copii din întreaga lume sunt diferite, 
dar toate oferă, pe lângă cărți și alte tipuri de documente, jocuri, jucă-
rii, ore de povești și alte programe pentru cei mici, ajutor la teme pen-
tru elevi, diverse cluburi, spații atractive și confortabile. Pe lângă aces-
tea, programele pentru întreaga familie nu trebuie să lipsească, fiindcă 
ele nu întăresc doar legătura copil-părinte, ci și pe cea copil-bibliotecă, 
respectiv părinte-bibliotecă și contribuie la îmbunătățirea imaginii bi-
bliotecii în comunitatea din care face parte.

Referințe bibliografice:
1.  Analiza comparativă asupra practicilor de literație în familie. [accesat 

MB�����������>��%JTQPOJCJM��https://www.bjc.ro/new/files/family-literacy-
works/analiza_comparativa_asupra_practicilor_de_literatie.pdf

2.  Literația pentru familie – definirea conceptului, scurt istoric, exemple 
de bune practice��<BDDFTBU�MB�����������>��%JTQPOJCJM��https://www.bjc.
ro/new/files/family-literacy-works/prezentarea_conceptului_de_lite-
ratie_pentru_familie.pdf

3. Profilul ocupațional al facilitatorului de programe de literație pentru 
familie.� <BDDFTBU� MB� ����������>�� %JTQPOJCJM�� https://www.bjc.ro/new/
files/family-literacy-works/prezentare_profilul_facilitatorului.pdf

PROGRAMUL „SĂ REAUZIM POVESTEA”

Angela TIMUȘ
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău

Programul de lectură cu voce tare „Să reauzim povestea”, iniţiat 
ÔO�BOVM������ MB�#JCMJPUFDB�.VOJDJQBMʅ�v#�1��)BTEFVw�BSF�ESFQU� TDPQ�
dezvoltarea simțului artistic și literar prin folosirea artei (teatrului) 
ca metodă activ-participativă a copiilor. Prima etapă a programului 
prevede selectarea și receptarea poveștilor prin tehnici de lectură 
DPOʲUJFOUʅ� DVSTJWʅ� ʲJ� FYQSFTJWʅ��1PWFʲUJMF� TVOU� DJUJUF�EF� DʅUSF� BDUPSJ�
CJCMJPUFDBSJ�ʲJ�WPMVOUBSJ��%VQʅ�DBSF�UFYUVM�FTUF�BOBMJ[BU�UFNFJOJD�TVC�
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toate aspectele: mesaj, dialog, realizare artistică, caracterizarea per-
sonajelor.

Cea de-a doua etapă a programului presupune introducerea unui 
element nou în povestea cunoscută, ceea ce înseamnă redarea prin mij-
loace dramatice a conținutului poveștii, schimbând chiar firul narativ 
al conținutului. Partenerul de susținere în faza incepientă a fost Teatrul 
Municipal de Păpuși „Guguță”, care a avut o agendă bine structurată 
cu un program de activitate săptămânal. Spectacolele se desfășurau în 
spațiile bibliotecilor, amplasate în cele cinci microsectoare ale municipiu-
lui Chișinău: „Târgoviște,” „Alba-Iulia” (Buiucani); „Adam Mickiewicz”,  
„Maramureș”, „Ovidius” (Centru); „Transilvania” (Ciocana); „Târgu-
Mureș”, „Ițik Mangher” (Râșcani); „Ștefan cel Mare”, „Nicolae Titules-
cu”, „Codru” (Botanica). În scenă au fost puse câteva povești ale scrii-
torului Ion Creangă într-o altă formulă, una intrigantă și destul de in-
teresantă, care au impresionat copiii. Vizionarea spectacolelor a fost un 
prim pas spre realizarea propriilor povești de către copii.

Astfel, ne-am propus să atragem grupuri de copii, care doresc să 
încerce să lucreze cu o poveste, după care aceasta să fie pusă în scenă. 
În savuroasele peripeţii scenice copiii se regăsesc în personajele poveș-
tilor îndrăgite, înscenarea teatrală îi face pe copii să creadă, să simtă 
eroii spectacolului.

Teatrul de păpuși este practicat cu succes la Filiala „Târgoviște”, 
unde se nasc cele mai spectaculoase povești. Aici păpușile sunt 
DPOGFDپJPOBUF�DV�NVMUʅ�JOHFOJP[JUBUF�DIJBS�EF�DʅUSF�DPQJJ��&YFSDJپJJMF�EF�
dramatizare prin intermediul marionetei modelează copiii, îi fac să fie 
mai dezinvolți, mai creativi, mai siguri pe sine.

1BSUJDJQBOپJJ� BV� EFQSJOT� BCJMJUʅپJ� EF� MFDUVSBSF� DV� FYQSFTJWJUBUF�
ținută scenică, improvizare. Iar cele șase spectacole susținute le-au ofe-
SJU�FYQFSJFOپB�TDFOFJ�NBSJ�BDFB�EF�B�GJ�ÔO�QJFMFB�BEFWʅSBپJMPS�BDUPSJ�

Filiala „Adam Mickiewicz” a selectat cele mai frumoase povești 
poloneze, care să fie înțelese de către copii. Fiecare poveste a fost citită 
cu voce tare, analizată sub toate aspectele, după care jocul de rol a de-
venit o activitate distractivă, un instrument esențial al învățării pentru 
copii. Drept rezultat al celor învățate, au fost teatralizate șapte povești.

Metodele utilizate la Filiala „Ovidius” au fost variate, de la lectura 
FYQMJDBUJWʅ� 	DJUJSFB�NPEFM� ÔO� MBOپ� TFMFDUJWʅ� QF� SPMVSJ� JOUFHSBMʅ
� MFD-
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tura interpretativă până la jocurile didactice, dezbaterile, diagrama 
Venn, Paianjenul, Cubul, turul galeriei și multe alte metode activ-par-
ticipative care au contribuit la spargerea gheții, la minimalizarea frus-
tărilor, timidității, fricii condiționate de drama trăită. Jocul de rol le-a 
oferit posibilitatea copiilor să dirijeze personajele din cărți și să pri-
vească pozitiv întâmplările, cele cu un final trist au fost substituite cu 
unul plin de lumină. Au fost puse în scenă cinci povești, reconstituite 
în maniera proprie a copiilor.

Ca obiectiv primar în realizarea programului, Filiala „Ștefan cel 
Mare” a pus în valoare folclorul românesc, utilizând ca formă jocul de 
rol prin intermediul păpușilor de teatru, confecționate chiar de copii. 
S-au pus pe rol patru povești.

La Filiala „Nicolae Titulescu” doar mânuirea simplă și amuzantă a 
VOFJ�TJOHVSF�QʅQVʲJ�DSFFB[ʅ�DPQJJMPS�P�BUNPTGFSʅ�QSJFMOJDʅ�ʲJ�SFMBYBOUʅ��
"DFTUF�BDUJWJUʅپJ�SFQSF[JOUʅ�WFSJUBCJMF�FYFSDJپJJ�QFOUSV�DPQJJ�EF�B�ʲJ�FYFSTB�
WPSCJSFB�B�ʲJ�QFSGFDپJPOB�FYQSJNBSFB�NBJ�OVBOپBUʅ�HFTUJDVMBSFB��$PQJJJ�
au trăit emoții frumoase prin înscenarea a celor șaisprezece povești.

Copiii de la Filiala „Transilvania” au învățat lucruri despre înțe-
lepciunea poveștilor, despre lume, familie, prietenie ș.a. Aceștia au des-
coperit eroii îndrăgiți din poveștile „Ridichea”, „Soacra cu trei nurori”, 
„Ieduțul numărător”, „Lupul guvernator” etc. Și felul în care a fost 
spusă o poveste contează, deoarece programul a oferit copiilor atât ro-
lul de ascultător, cât și de actor, participând la prezentarea eroilor din 
QPWFʲUJ�MB�DFMF�OPVʅ�UFYUF�GPBSUF�GSVNPT�JOUFSQSFUBUF�

Filiala „Alba-Iulia” a contribuit și a susţinut acest program prin 
organizarea unor activităţi interesante pentru a bucura cât mai mulţi 
copii dornici de a descoperi miraculoasa lume a poveștii. La realizarea 
ÔOTDFOʅSJJ�DFMPS�ʲBTF�QPWFʲUJ�T�B�MVDSBU�NJOVپJPT�DV�UFYUVM�SFQBSUJ[BSFB�
rolurilor, dar și confecționarea personajelor.

$PQJJJ� EF� MB� (SʅEJOJپB� OS�� ���� BV� BTDVMUBU� OPJ� QPWFʲUJ� ʲJ� BV� GPTU�
încurajați să le însceneze, având drept susținător Filiala „Codru”. Co-
piii au făcut cunoștință cu povestea într-un mod deosebit, interactiv, 
unde fiecare copil a avut posibilitatea să fie eroul principal. Dar s-a 
lucrat meticulos cu copiii și la înscenarea celor două povești.

Activitățile organizate la Filiala „Târgu-Mureș” au încurajat copiii 
să comunice, să empatizeze, să socializeze și chiar să participe la inter-
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pretarea celor șase povești alături de bibliotecar. Și copiii de la Filiala 
„Ițik Mangher” învaţă să mânuiască singuri păpușile.

Tinerii cu CES de la Filiala „Maramureș” au avut parte de povești 
terapeutice, coordonate de către psihologul Svetlana Sârbu, Centrul 
Prietenos Tinerilor din sect. Botanica, Chișinau. Poveștile au fost re-
date prin mimarea unor gesturi și acţiuni ce definesc unele personaje. 
Poveștile terapeutice transmit întotdeauna un mesaj bine definit și au 
un scop precis de vindecare. Acești tineri au reușit să participe la tea-
tralizarea a două povești.

Filialele Bibliotecii Municipale au conlucrat efectiv cu mai mulți 
QBSUFOFSJ�JOTUJUVپJPOBMJ��(SʅEJOJپB�OS����(SʅEJOJپB�OS������(SʅEJOJپB�
OS������(SʅEJOJپB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������(Sʅ-
EJOJʴB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������
(SʅEJOJپB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������(SʅEJOJʴB�OS������(SʅEJOJپB�OS��
119, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, Centrul pen-
USV�$PQJJ� ʲJ�5JOFSFU�v4QBSUBw�ɰDPBMB�QSJNBSʅ�OS�����v(S��7JFSVw�-J-
ceul „Iulia Hasdeu”, Liceul „ProSucces”, Gimnaziul „Nicolae Costin”, 
Liceul „Mircea cel Bătrân”, Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Liceul 
v.JIBJ�7JUFB[VMw�(JNOB[JVM�OS�����-JDFVM�v-JWJV�%FMFBOVw�ɰDPBMB�
grădiniță „Pas cu Pas”, Liceul „Elena Alistar”, Centrul de Creație 
„Artico”, Liceul „Dante Alighieri”, Liceul „Orizont”, Tabăra de vară 
„Columnașii” etc. 

1ÉOʅ� MB�NPNFOUVM�BDUVBM�BV� GPTU� UFBUSBMJ[BUF����EF�QPWFʲUJ� ÔO� JO-
terpretarea copiilor. Poveștile contribuie în mare măsură la educaţia 
copiilor, clădind caractere puternice, insuflând curaj și principii mo-
rale fără a neglija iscusinţa și înţelepciunea. Este important să citim 
copiilor povești, care să-i înveţe cât de important e să fii bun, cinstit, 
sincer și generos cu cei din jur. O poveste bine aleasă influenţează po-
zitiv și constructiv caracterul celor mici. Povestea transpune copiii în 
lumea magică pe care ei o îndrăgesc atât de mult, iar elementul de joc 
imprimă un caracter mai viu și mai atrăgator, aduce varietate și o stare 
de bună dispoziție.
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POVESTEA DE SEARĂ LA „TÂRGOVIȘTE” PE FACEBOOK

Liliana JUC
Filiala „Târgoviște”,

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

De cum ne naștem, auzim și spunem povești. Poveștile – cea mai 
veche formă de comunicare, de până la apariția scrisului încoace tot 
prin povești comunicăm. Cu justețe afirmăm că poveștile sunt oglin-
EB� VOVJ� QPQPS� FMF� ÔOHMPCFB[ʅ� ÔOپFMFQDJVOFB� FYQFSJFOپB� EF� TFDPMF� B�
neamului.

Poveștile reprezintă adevăruri fundamentale. Ele ne oferă răspun-
TVSJ�MB�QSJNFMF�ÔOUSFCʅSJ�FYJTUFOپJBMF�BTUGFM�TVOU�QSJNFMF�DSFBپJJ�BSUJTUJ-
ce prin care cunoaștem lumea. Poveștile ne modelează. O poveste bine 
spusă are impact. Poveștile îi modelează deopotrivă și pe narator, și 
pe ascultător. Pe cel dintâi – în arta narării, formând abilitatea de a fi 
convingător și artistic; pe cel de al doilea – în arta ascultării, dezvol-
tând capacitatea de ascultător și trezind empatie.

-FYFNVM�vQPWFTUFw�PNOJQSF[FOU�ÔO�WPSCJSFB�OPBTUSʅ�DPUJEJBOʅ�BSF�
VO�MBSH�DÉNQ�MFYJDBM��DBSF�FTUF�QPWFTUFB�UB ���DF�JTUPSJF�BJ ��ʲUJJ�QPWFT-
UFB� MPS � 	DV� UFOUʅ� EF� CÉSGʅ
�� P� DBTʅ� EF� QPWFTUF� �� GPBSUF� GSVNPBTʅ�� EF�
QPWFTUF�BDFTU� GBQU���EFNVMU�T�B�USFDVU��OJDJ�QPWFTUF���OJDJ�QPNFOFBMʅ��
TUʅN�MB�QPWFʲUJ���MB�UBJGBT��OV�NJ�TQVOF�QPWFʲUJ���MVDSVSJ�OFBEFWʅSBUF�
CSBʲPBWF�<�>�

Limbajul poveștilor este unul colorat, plin de frazeologisme, zică-
UPSJ�QSPWFSCF�FUD��/BSBSFB�QPWFʲUJMPS�FTUF�VO�CVO�FYFSDJپJV�QFOUSV�EF[-
WPMUBSFB�DPFSFOپFJ�WPSCJSJJ�ʲJ�FYUJOEFSJJ�WPDBCVMBSVMVJ��0�QPWFTUF�JOTQJ-
Sʅ�EFDJ�QPBUF�JOJپJB�TDSJFSFB�EF�BMUF�UFYUF��%BDʅ�P�QPWFTUF�B�QMʅDVU�WPN�
căuta și alte povești, adică se fac trimiteri imediate la surse. Poveștile 
formează ușor o comunitate de cititori, pasionați de ele.

De ce spunem povești?
La această întrebare aș răspunde fără tăgadă: Poveștile conferă sens 

vieții noastre. După Andrei Pleșu, povestea este un tablou vivant, me-
reu în mișcare. Ea pune în pagină o galerie de portrete, peisaje, pasi-
uni, speranțe, întâmplări și împrejurări, euforii și dezamăgiri. Povestea 
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reprezintă un conglomerat de fapte și afecte, greu de separat. De fapt, 
ea nu dă ceva de gândit, fără să dea ceva de trăit <��Q����>�

Când raționamentele sau purul intelect devin piedici ale cunoaș-
terii și înțelegerii, metafora și parabola sunt de rigoare. Poveștile 
sunt adevăruri fundamentale ale vieții sau am putea spune și invers 
– poveștile sunt cele care distrag atenția de la severitatea adevărului. 
Da, parabola nu este doar o sursă de reflecție, dar și motivație de viață, 
VO� TVQPSU� FYJTUFOپJBM��/V� ÔO� [BEBS� TQVOFB� TDSJJUPSVM�0DUBWJBO� 1BMFS��
Dumnezeu i-a făcut pe oameni ca să-I spună povești.

Copiii iubesc poveștile! Contează dacă le ascultă ori le văd?
Care dintre cele trei – poveștile audio, desenele animate și poveștile 

DJUJUF�EF�BEVMپJ�o� JNQMJDʅ�DPOFYJVOJ�DPNQMFYF� ÔOUSF�EJWFSTFMF�QʅSپJ�BMF�
creierului? Un studiu recent a comparat efectul poveștilor asupra creie-
rului copiilor cu vârsta de 4 ani.

În momentul în care copiii ascultă povești audio, doar zona limba-
KVMVJ�FTUF�BDUJWBUʅ�JBS�DPOFYJVOJMF�DV�DFMFMBMUF�[POF�BMF�DSFJFSVMVJ�TVOU�
limitate. Acest lucru denotă că atenția este focusată pe înțelegerea lim-
bajului, iar centrul responsabil de imaginație rămâne pe dinafară.

În momentul în care copiii privesc desene animate, se activea-
[ʅ�[POFMF�MFHBUF�EF�QFSDFQپJB�BVEJPWJ[VBMʅ�JBS�DPOFYJVOJMF�DV�DFMFMBM-
te zone cerebrale sunt limitate. Mai mult, cercetătorii au descoperit 
că, în cazul copiilor de 4 ani, desenele animate au fost mai greu de 
înțeles în comparație cu poveștile audio și poveștile citite de către un 
adult.

Atunci când copilului îi este citită o poveste de către un adult, acti-
vitatea cerebrală este diferită și mult mai benefică unei dezvoltări cog-
nitive sănătoase. În momentul în care copiii au acces la imagini care 
le susțin procesarea informației auditive, înțelegerea poveștii devine 
mult mai facilă. Mai mult, în timp ce ascultă o poveste citită, copiii își 
ÔNCVOʅUʅپFTD�DPOFYJVOJMF�EJOUSF�[POFMF�DFSFCSBMF�DBSF�TF�PDVQʅ�EF�QSP-
cesarea limbajului, a imaginilor și de imaginația vizuală.

Astfel, cercetătorii au concluzionat că, pentru copiii cu vârste între 
��ʲJ���BOJ�FTUF�CFOFGJDʅ�MFDUVSB�QPWFʲUJMPS�ÔO�DPNQBOJB�VOVJ�BEVMU�QFO-
USV�Dʅ�BDFBTUʅ�FYQFSJFOپʅ� ÔJ�BKVUʅ�Tʅ� ÔʲJ�EF[WPMUF�DFOUSVM� JNBHJOBپJFJ�ʲJ�
Tʅ�DSFF[F�DPOFYJVOJ�ÔOUSF�BDFTU�DFOUSV�ʲJ�BMUF�[POF�DFSFCSBMF�
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Aceste concluzii se bazează pe un studiu recent, care a avut 
drept subiecţi 27 de copii cu vârsta de 4 ani. Studiul a urmărit mo-
dul în care fiecare dintre formele în care putem spune o poveste 
unui copil (poveste audio, citirea unei cărți de povești sau un desen 
animat) influențează activitatea cerebrală a acestuia. Studiul a ur-
mărit cu ajutorul unui aparat RMN modul în care se activau patru 
zone importante din creierul uman, și anume zona limbajului, zona 
percepției vizuale, zona imaginației vizuale și zona activată în stare 
EF�SFQBVT�<�>�

Așadar, cele mai potrivite sunt poveștile lecturate sau narate tea-
tralizat.

Imensitatea poveștilor: între teorie și practică
Ce anume face o poveste interesantă? Ceea ce îi ajută pe copii să își 

dezvolte o curiozitate reală: abilitățile naratorului și subiectul selectat 
adecvat grupului de vârstă. Arta de a spune povești este cea mai priel-
OJDʅ�NFUPEʅ�OPO�GPSNBMʅ�EF�ÔOWʅپBSF��"JDJ�Bʲ�WFOJ�DV�FYQSFTJB�%PBN-
nei învățătoare, unul dintre personajele povestirii „Prăvale Baba” de 
Ionel Teodoreanu, care tălmăcea elevilor săi din clasa I-a minunea li-
terelor: Alfabetul începe cu ce isprăvesc poveștile. Alfabetul – povestea 
literelor. Să nu vă speriați, copii. Toate vin din poveste.

Din dorința de a aduce povestea în casa fiecărui copil a venit 
un mare proiect – „Povestea de seară la «Târgoviște» pe Facebook”. 
Poveștile prind viaţă într-un studiou improvizat în incinta bibliotecii și 
ÔO�GJFDBSF�[J�EF�NBSʴJ�MB�PSB�������QF�QBHJOB�EF�GBDFCPPL�B�JOTUJUVʴJFJ�
apare câte un nou filmuleț. Elementele decorului sunt confecționate tot 
de bibliotecarii pasionați. Păpușile de deget, păpușile de mână constitu-
ie un mare arsenal de artefacte, astfel îl punem și mai mult în valoare.

Selectăm povești scurte, dar cu profunzime, povești cu tâlc, care 
FYDFMFB[ʅ� QSJO� QPWFپF� ʲJ� TVOU� JOUFSFTBOUF� BUÉU� QFOUSV� DFJ� NJDJ� DÉU� ʲJ�
pentru adulți. Acest serviciu ne face să ajungem și mai repede la inima 
cititorului și să demonstrăm că arta povestirii este indispensabilă chiar 
și în era tehnologizării. „Povestea de seară pe Facebook”, devenit ser-
WJDJV�8&#�SFQSF[JOUʅ�VO�CSBOE�BM�#JCMJPUFDJJ�v5ÉSHPWJʲUFw�

CONCLUZII: Povestea, care este la îndemâna oricui, rămâne cel 
mai lesnicios instrument de educare, de cultivare a valorilor general-
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umane, de tezaurizare a înțelepciunii populare. O poveste poate fi spu-
Tʅ�ÔO�NBJ�NVMUF�GFMVSJ�BEJDʅ�FTUF�ʲJ�VO�NPE�EF�B�OF�FYQSJNB�DSFBUJWJUB-
tea, depășind învățarea liniară, și o metodă de stimulare a creativității, 
accesând întreaga capacitate cerebrală.

Arta povestirii îmbunătățește aptitudinile de ascultare și stimu-
lează sentimentul de empatie, dezvoltă imaginația, incită artistismul, 
facilitează crearea unei comunități de cititori. O poveste poate stârni o 
reală curiozitate, dacă este măiestrit redată și selectată adecvat grupu-
lui de vârstă. Recomandările ar fi să optăm pentru povești scurte, cu 
profunzime, spuse într-un mod diferit.

Referințe bibliografice:
1. Ce alegem între o carte ilustrată, o poveste audio sau un desen ani-

mat?� <BDDFTBU�� ����������>�� %JTQPOJCJM�� https://www.cutiuta-cu-po-
vesti.ro/blog/despre-carti-si-lectura/ce-alegem-intre-o-carte-ilustra-
ta-o-poveste-audio-sau-un-desen-animat/

2. Definiții pentru poveste�� <BDDFTBU�� ����������>�� %JTQPOJCJM�� http://
XXX�EFYPOMJOF�SP������EFGJOJUJF�QPWFTUe

��� 1-&ɰ6�"OESFJ��Parabolele lui Isus. Adevărul ca o poveste. București: 
)VNBOJUBT�����������Q��*4#/�������������������

PROGRAME DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ  
ÎN BIBLIOTECĂ: CONVERGENȚA LECTURII,  

DESCOPERIRII, INOVAȚIEI

Rodica GANGURA
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Drumul spre cunoaștere și dezvoltare trece prin lectură. În se-
DPMVM� WJUF[FJ� ʲJ� BM� FYQMP[JFJ� UFIOPMPHJJMPS� JOGPSNBپJPOBMF� TF� WPSCFʲUF�
tot mai mult despre criza lecturii. Tot mai des auzim sintagma „co-
QJJJ� OV� NBJ� DJUFTDw� UPU� NBJ� QVپJO� FYQFSJNFOUFB[ʅ� CVDVSJB� MFDUVSJJ�
QSFGFSÉOE� UFMFGPOVM� JOUFMJHFOU� KPDVM�QF�DBMDVMBUPS� TBV� UBCMFUʅ��&YJTUʅ�
deja un consens general: deoarece azi sunt mai multe posibilități de 
distracție decât aveam „noi, maturii” pe vremuri, lectura a rămas a 
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fi o îndeletnicire opțională și, mai grav, este percepută de copii ca o 
preocupare la modă în trecut, care, însă, azi nu mai are loc pe podi-
um. Cititul nu mai e ceva dorit, ci, mai degrabă, etichetat și plasat la 
capitolul „trebuie”. Un trebuie care omoară din start plăcerea lectu-
rii. Noi, bibliotecarii, ne întrebăm cum putem să-i motivăm, să găsim 
acea pârghie, prin care să-i atragem către un univers plăcut, atractiv, 
SFMBYBOU�ÔO�DBSF�Tʅ�SFEFTDPQFSF�GBTDJOBپJB�DJUJUVMVJ��%FTJHVS�CJCMJPUF-
ca este locul unde lectura e accesibilă tuturor, este spațiul imaginației 
și al creativității, în care ideile se materializează, totul capătă formă 
și culoare.

Ca să-i determine pe copii să vină cu plăcere la bibliotecă, bibli-
otecarul modern „dezbracă haina” tradiționalistă și se transferă în 
postura de „profesor cu idei colorate”. Astfel, am inițiat activități de 
educație non-formală, care este diferită de educaţia formală atât prin 
conţinut, cât și prin formele de realizare. Educația non-formală are 
menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv și acţional al copii-
lor și tinerilor, să răspundă intereselor și opţiunilor acestora pentru 
petrecerea timpului liber. Copiii au nevoie de asemenea activități, 
deoarece le oferă noi oportunități și o mare libertate de construcție 
a învățării, le satisfac necesitatea de investigare și cutezanță creatoa-
SF��"DپJVOJ�DBSF�Tʅ�MF�FYUJOEʅ�MVNFB�MPS�TQJSJUVBMʅ�Tʅ�MF�ÔNQMJOFBTDʅ�
setea de cunoaștere, să le creeze stări de emoție profundă, descope-
rind, apreciind, formându-și propriile convingeri, atitudini, com-
portamente.

Din suita de activități non-formale organizate la bibliotecă, voi 
menționa programele „Fii Fresh, alege sănătatea!”, „Pași spre cunoaș-
tere”, „Maeștrii cunoașterii”. Ideea, în general, este de a-i ajuta pe 
elevi să adopte o atitudine pozitivă față de lectură, să conștientizeze 
importanța ei pentru bunăstarea și dezvoltarea personală și pentru 
îmbunătățirea performanțelor școlare, de a le stimula interesul, curio-
zitatea, dorinţa de a învăţa, de „A ȘTI MAI MULT”.

Așa cum „sănătatea este totul, dar fără sănătate totul este nimic” 
(A. Schopenhauer), promovarea unui mod sănătos de viață trebuie să 
devină o prioritate în educația copiilor. Cu regret, astăzi elevii stau 
foarte multe ore în spații închise, fac puțină mișcare, au obiceiuri 
de alimentare nesănătoasă, ceea ce le afectează buna creștere. Și mai 
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grav e că în școli nu se prea organizează activități în cadrul cărora 
elevii să fie informați despre alimentarea corectă, echilibrată și di-
versificată, despre produsele sănătoase, despre rolul pozitiv pe care îl 
are mișcarea și activitatea fizică zilnică în aer liber, precum și despre 
riscurile aferente unui stil de viață nesănătos. De aceea am conside-
rat bine-venit, util și foarte interesant să inițiem la bibliotecă progra-
mul „Fii fresh, alege sănătatea!”, la realizarea căruia am colaborat cu 
specialiști în medicină – medici voluntari de la Asociația Studenților 
și Rezidenților în Medicină, USMF „Nicolae Testemițanu”, specialiști 
în sport de la Palatul Sporturilor USM și Universitatea de Stat 
Educație Fizică și Sport.

Scopul acestui program de educație non-formală este de a-i aju-
ta pe copii să conștientizeze și să adopte un stil de viață sănătos, să 
deprindă obiceiuri sănătoase de nutriție și mișcare, să conștientizeze 
efectele dramatice ale nutriției precare, ale sedentarismului și ale fu-
matului asupra sănătății, să însușească metode de acordare a primului 
ajutor medical în diferite situații de risc, să se familiarizeze cu sursele 
de informare la temă. Programul include cicluri a câte 5 ateliere pen-
tru grupuri de copii cu vârsta de 12-14 ani, având următoarea temati-
că: „Să ne cunoaștem corpul”; „Cum se acordă primul ajutor medical”; 
„Mișcarea – izvor de sănătate”; „Spune NU fumatului”; „Trăiește sănă-
tos – mănâncă inteligent”. Participanții au fost implicați în activități de 
informare și activități practice care au presupus lucru în echipă, brain-
storming� FYQFSJNFOUF� KPDVSJ� ʲJ�BMUF�NFUPEF� JOUFSBDUJWF��$B�NBUFSJBMF�
și instrumente de lucru am folosit:

t� $ʅSپJ�ʲJ�SFTVSTF�NVMUJNFEJB
t� 1SF[FOUʅSJ�1PXFS1PJOU
t� *NBHJOJ�ʲJ�QPTUFSF
t� .VMBKF�ʲJ�NBUFSJBMF�EJEBDUJDF
t� .BUFSJBMF�QFOUSV�FYQFSJNFOUF
t� .PTUSF�EF�QSPEVTF�BMJNFOUBSF
t� $IFTUJPOBSF�
Feedbackul din partea participanților este pozitiv și denotă inte-

resul și impactul activităților asupra copiilor: „A fost ceva nou. Mi-am 
creat propria piramidă de nutriție”; „Am o surioară mai mică și sunt 



— 67 —

fericită că am aflat cum pot să acord primul ajutor în caz de asfixiere, 
de fractură”; „Am învățat ce trebuie să fac în caz de înec”; „După ce am 
realizat testul «Crezi că ai un regim alimentar sănătos?», am descoperit 
că regimul meu nu e sănătos. Trebuie să fac schimbări”.

„Pași spre cunoaștere” și „Devino un Maestru al Cunoașterii” sunt 
QSPHSBNF�BYBUF�QF�VUJMJ[BSFB�ʲJ�WBMPSJGJDBSFB�QVCMJDBپJJMPS�EF�SFGFSJOپʅ�o�
FODJDMPQFEJJ� DV� JMVTUSBپJJ� ʲJ�EFTFOF�FYQMJDBUJWF� DV�VO�DPOپJOVU� UFYUVBM�
interesant și foarte bine structurat pe anumite domenii, care le ajută 
copiilor să-și dezvolte cunoștințele la diverse subiecte, să învețe într-un 
mod interactiv și atractiv.

"TUGFM�QSPHSBNVM�v1BʲJ�TQSF�DVOPBʲUFSFw�FTUF�EFTUJOBU�UJOFSJMPS�FY-
ploratori de 9-11 ani curioși să cunoască tainele geografiei și are urmă-
toarele obiective:

t� 4UJNVMBSFB�JOUFSFTVMVJ�ʲJ�BQSPGVOEBSFB�DVOPʲUJOپFMPS�EFTQSF�MV-
mea înconjurătoare;

t� 4QPSJSFB�JOUFSFTVMVJ�DPQJJMPS�QFOUSV�MFDUVSB�DʅSپJMPS�EF�SFGFSJOپʅ�
t� -ʅSHJSFB�PSJ[POUVMVJ�EF�DVOPBʲUFSF�DV�QSJWJSF�MB�5FSSB�
t� 'PSNBSFB� BCJMJUʅپJMPS� EF� BDUJWJUBUF� QSBDUJDʅ� ʲJ� MVDSV� ÔO� FDIJQʅ�

QSJO�JNQMJDBSFB�ÔO�FGFDUVBSFB�FYQFSJNFOUFMPS�ʲJ�SFBMJ[BSFB�QSP-
iectelor;

t� $VOPBʲUFSFB�UJQVSJMPS�EF�EF[BTUSF�OBUVSBMF�GPSNBSFB�VOPS�BUJ-
tudini și comportamente responsabile în cazul dezastrelor na-
turale.

Pe parcursul a șase ateliere: „Arctica și Antarctica”, „Oceanele”, 
„Deșertul”, „Munții”, „Vulcanii”, „Dezastrele naturale”, elevii și-au 
completat cunoștințele cu informații noi și interesante din domeniul 
geografiei, lecturând cărțile din seria publicațiilor de referință „Pași 
spre cunoaștere”, selectate în dependență de tema fiecărui atelier. 
Participanții au învățat să lucreze eficient cu enciclopediile, „au navi-
gat” pe hartă și pe glob, descoperind cât de diversă, mare și interesantă 
FTUF�MVNFB�ÔO�DBSF�USʅJN��*BS�QSBDUJDBSFB�FYQFSJNFOUFMPS�o�JODSFEJCJMF�
magice, cu lumină și culoare (vulcanul, tornada, valurile mării ș.a.), 
a suscitat și mai mult curiozitatea și interesul pentru bibliotecă, locul 
unde poți dezvolta noi competențe pentru a învăța altfel, fără stres și 
QSJO�NFUPEF� EJTUSBDUJWF��%FTDPQFSJSFB� ʲJ� JNQMJDBSFB� ÔO� FGFDUVBSFB� FY-
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perimentelor a fost ceva nou și impresionant pentru copii, trezindu-le 
interesul pentru știință prin observare, descoperire, analiză. La finalul 
programului, participanții și-au verificat cunoștințele, completând un 
UFTU� ʲJ� SFBMJ[ÉOE� ÔO� FDIJQF�QSPJFDUF� ÔO� �%� DV� SFGFSJSF� MB� UFNB� GJFDʅSVJ�
atelier. Dar nu s-au oprit aici. Fiind fascinați de tot ce au învățat la bi-
bliotecă și de călătoriile imaginare pe pagini de carte, o clasă de elevi 
participanți la program au pornit într-o călătorie adevărată în munții 
Carpați, iar învățătoarea, impresionată de oportunitățile de învățare 
altfel, pe care le-a descoperit la bibliotecă, a decis să se înscrie la un 
curs de educație non-formală.

Impactul activităților a fost unul cu implicații emoționale – uimi-
re, suspans, bucurie. Impresiile micilor cercetători și ale profesorilor 
denotă interesul și entuziasmul cu care au participat la activități: „Este 
un program bine-venit și suntem norocoși că participăm. Învățăm lu-
cruri noi și utile pe care le folosim apoi și în cadrul lecțiilor. Venim cu 
mult interes și curiozitate la fiecare atelier.” (E. Ciobanu, Liceul „Mi-
nerva”); „Aplicarea metodelor non-formale în cadrul acestor activități 
bine organizate captează interesul, dezvoltă gândirea logică, încurajea-
ză copiii să exploreze, să aibă inițiativă și să creeze. Copiii au învățat 
să observe, să compare, să selecteze, să stabilească reguli. Dorim conti-
nuarea activităților.” (I. Tofan, Gimnaziul „Nicolae Costin”); „Am des-
coperit foarte multe lucruri noi și am fost fascinați să realizăm lucrări 
în 3D”; „Mi-a plăcut mult să facem experimente. Sunt curios și am des-
coperit ceva nou”; „Sunt calm pentru că știu ce trebuie să fac în caz de 
cutremur”; „Am aflat ce sunt dezastrele naturale și cum să ne compor-
tăm”; „Am învățat cum să procedez la declanșarea unui incendiu dacă 
sunt singur acasă” (elevi).

În perioada vacanței de vară a fost lansat programul educațional-
recreativ „Devino un Maestru al Cunoașterii” cu sloganul Citește! Des-
coperă! Creează! La fiecare ședință, copiii lecturau o carte din seria 
„Maeștrii cunoașterii”, apoi participau la concursul Quiz, utilizând 
aplicația Kahoot. Prin acest program ne-am propus:

t� 4ʅ�ÔODVSBKʅN�ʲJ�Tʅ�TUJNVMʅN�MFDUVSB�DPQJJMPS�
t� 4ʅ�J�ÔOWʅپʅN�DVN�Tʅ�VUJMJ[F[F�FGJDJFOU�FODJDMPQFEJJMF�
t� 4ʅ�J�BKVUʅN�Tʅ�ʲJ�EF[Wolte competențele digitale;
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t� 4ʅ�MF�ÔNCVOʅUʅپJN�DVOPʲUJOپFMF�ÔO�BOVNJUF�EPNFOJJ�
t� 4ʅ�DSFʅN�VO�NFEJV�EF�DVOPBʲUFSF�BUSBDUJW�ʲJ�DSFBUJW�
t� 4ʅ�J�ÔODVSBKʅN�QF�DPQJJ�Tʅ�QFUSFBDʅ�WBDBOپB�EF�WBSʅ�MB�CJCMJPUF-

că, într-un mod activ și interesant.
Programul a inclus și concursuri de tip Quiz, destinate copii-

lor dornici de a-și verifica erudiția și de a obține cel mai tare titlu al 
verii. Concursurile au fost elaborate în baza enciclopediilor din se-
ria „Maeștrii cunoașterii”. Implicarea copiilor a presupus: lecturarea 
cărților din seria respectivă (câte un titlu selectat în fiecare săptămână) 
și participarea la concursurile săptămânale, răspunzând la seturi de 
întrebări tematice elaborate cu aplicația Kahoot. Învingătorul devenea 
„Maestru al Cunoașterii” în săptămâna respectivă. Finala din cadrul 
primei ediții a concursului s-a desfășurat în format de „MegaBătălia 
Enciclopedișilor”, la care au fost admiși învingătorii rundelor săptă-
mânale. Quiz-ul final a inclus întrebări din toată seria de enciclopedii 
„Maeștrii cunoașterii” și doar cunoștințele acumulate pe parcursul în-
tregului program i-au ajutat pe maeștri să se bucure de o supervictorie 
în bătălia pentru titlul de „SuperMaestru al Cunoașterii”.

Oferind această „rețetă” de educație non-formală la bibliotecă, 
am reușit să sporim interesul copiilor pentru lectură și să contribuim 
la formarea unor cititori avizați și informați. Consider că, prin im-
plementarea acestor programe cu activități adiacente lecturii, putem 
ajunge mai ușor la cei care altfel nu ar veni la bibliotecă și putem oferi 
DFWB� ÔO� QMVT� DFMPS� DBSF� TVOU� QBTJPOBپJ� EF� MFDUVSʅ�� *BS�NFUPEB� FYQFSJ-
mentului are un impact pozitiv asupra elevilor, face ca știința să de-
vină abordabilă și confirmă afirmația lui Confucius despre învățarea 
eficientă: „Spune-mi și voi uita. Arată-mi și voi ține minte. Implică-mă 
și voi înțelege”. Astfel de activități conferă serviciilor de bibliotecă un 
factor de surpriză construit pe inovație și curiozitate, datorită căruia 
biblioteca devine mult mai importantă și mai atractivă pentru mem-
brii comunității.
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VALABILITATEA, VALENŢA ȘI VALOAREA EDUCAŢIEI 
NON-FORMALE ÎN BIBLIOTECĂ

Aurelia DOBJANSCHI
Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” Telenești

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.  
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite 

să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
Maria Montessori

Idealul educațional al tinerei generații vizează dezvoltarea libe-
ră, integrală și armonioasă a individualității umane, formarea unei 
personalități multilateral dezvoltate și creative. Un rol important în 
vederea atingerii acestui ideal îl are educația non-formală. Biblioteca 
contribuie și dezvoltă în permanență servicii de educație non-formală. 
De ce educația non-formală la bibliotecă? Deoarece biblioteca dispune 
de: spații prietenoase, echipament modern, colecții variate, orar acce-
sibil, metodologii interactive, personal instruit.

Toate acestea formează o platformă de impact tridimensională, pe 
care am încadra-o în trei calificative: valabilitate, valență și valoare.

Valabilitatea educației non-formale
Bibliotecile publice au devenit centre comunitare inovative și oferă 

o gamă diversificată de activități interactive și utile pentru comunitate. 
Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” Telenești contribuie la 
formarea competențelor personale, care sunt aplicate cu mult succes 
de către beneficiari în activități civice, dar și educative.

Programul „Vreau să fiu voluntar” adună tineri responsabili, 
ingenioși și creativi, care sunt instruiți la următoarele subiecte:

t� "WBOUBKFMF�ʲJ�CFOFGJDJJMF�WPMVOUBSVMVJ�
t� 4BSDJOJMF�ʲJ�SFTQPOTBCJMJUʅپJMF�WPMVOUBSVMVJ�
t� "CJMJUʅپJMF�EF�DPNVOJDBSF�
t� -VDSVM�ÔO�FDIJQʅ�
t� *EFOUJGJDBSFB�QSPCMFNFMPS�DPNVOJUBSF�
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t� &MBCPSBSFB�VOVJ�QSPJFDU�DPNVOJUBS�
t� $PMFDUBSFB�EF�GPOEVSJ�
t� *NQMFNFOUBSFB�QSPJFDUFMPS�DPNVOJUBSF�
t� $FMFCSBSFB�TVDDFTFMPS�
1F�QBSDVSTVM�BOJMPS����������� MB�CJCMJPUFDʅ�BV�GPTU� JOTUSVJپJ�QFTUF�

���EF�WPMVOUBSJ�����EJO�DBSF�BV�EFWFOJU�BDUJWJ�ʲJ� JNQMJDBپJ� ÔO�BDپJVOJ�
comunitare.

Gama serviciilor de educație pentru sănătate oferite de biblioteca 
din Telenești include:

t� 4FSWJDJVM� v#VOFMF�NBOJFSF� MB� CVDʅUʅSJFw – copiii implicați în 
acest serviciu dobândesc abilități de:

– folosire a ustensilelor de bucătărie;
– modalități de aranjare a mesei festive;
– dezvoltare a manierelor de comportament la masă.

t�4FSWJDJVM�v4ʅOʅUBUFB�WJOF�EJO�GBSGVSJFw – acest program adună 
adolescenții interesați de modul sănătos de viață. Accentul principal se 
pune pe importanța igienei la bucătărie. Specialiștii igieniști de la Cen-
trul Sănătate Publică instruiesc tinerii să cunoască:

– Beneficiile fructelor și legumelor ecologice în alimentare;
–  Metodele de preparare a bucatelor sănătoase;
– Utilizarea corectă a produselor naturale de curățare a bucătă-

riei și echipamentului de bucătărie.
t� 4FSWJDJVM� v"EPMFTDFOپJJ� JOGPSNBپJ� o� WJJUPSJ� QʅSJOپJ� TʅOʅUPʲJw. 

Programul are ca scop informarea, educarea și promovarea modului 
sănătos de viață. Formatorii în cadrul programului sunt specialiști, 
care îi învață cum să-și protejeze sănătatea și cum să ia cele mai corec-
te decizii în situații dificile. Participanții au învățat:

– Cum să recunoască și să prevină violenţa; cum să reacţioneze 
atunci când cineva este violent cu ei sau cu prietenii lor;

– Cum să ia o atitudine responsabilă față de acțiunile persona-
MF�ʲJ�BMF�DFMPS�EJO� KVS� JEFOUJGJDÉOE�ʲJ�QSFWFOJOE�BCV[VM�TFYVBM�
printr-un comportament corect;

– 4ʅ�DPOʲUJFOUJ[F[F�ʲJ�Tʅ�TF�JOGPSNF[F�DPSFDU�EFTQSF�CPMJMF�TFYVBM�
transmisibile;

– Să selecteze și să utilizeze postările, contactele, jocurile de pe 
rețelele sociale și Internet;
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– 4ʅ� DVOPBTDʅ� TQFDJGJDVM� TDIJNCʅSJMPS� JOUFSJPBSF� ʲJ� FYUFSJPBSF�
survenite în perioada pubertății;

– Să aibă o atitudine responsabilă față de sănătatea lor fizică și 
mintală;

– Să dețină informații corecte și să utilizeze resursele care pot 
să le ofere răspunsuri veridice și calitative la întrebările care-i 
frământă.

Valențele educative ale activităților non-formale
Valența educației non-formale reliefează relația mai destinsă, mai 

apropiată între formator și formabil. Chiar dacă formatorul conduce în-
tregul demers al instruirii, formabilii se pot manifesta spontan și liber. 
Formatorul nu își impune punctul de vedere, ci sugerează, cooperează și 
sprijină formabilii să devină buni organizatori ai propriei activități. De 
BTFNFOFB�WBMFOپB�TF�NBOJGFTUʅ�QSJO�FYQMP[JB�EF�JEFJ�DPNQFUJپJB�ʲJ�TPMJ-
darizarea în manifestarea cunoștințelor și abilităților obținute. În acest 
DPOUFYU�WPN�NFOپJPOB�TFSWJDJVM�„Tabăra de vară și agrement”. Volun-
tarii implicați în cadrul acestui program organizează: lecții de etichetă, 
training-uri speciale, jocuri interactive, master-class, ateliere tematice de 
creație de tipul „Vreau să devin vedetă”, „Vreau să fiu jurnalist” etc. Ele 
au ca scop dezvoltarea capacităților creative, abilităților de socializare, 
DPNVOJDBSF�ʲJ�FYQSJNBSF�MVDSV�ÔO�FDIJQʅ��*NQBDUVM�5BCFSFJ�EF�WBSʅ�FTUF�
deosebit: copiii și adolescenții încadrați în acest program își dezvoltă o 
calitate importantă pentru viață – încrederea în sine și descoperă noi 
modalități de integrare în activități comunitare. Adolescenții implicați 
în program devin ulterior voluntari adevărați, crescuți și instruiți la bi-
bliotecă, continuându-și activitatea cu multă pasiune în instituțiile unde 
își continuă studiile. Vera Marian, bunică, menționează că nepoțica sa, 
care a participat la tabără, a devenit mai încrezută în sine, mai sociabilă 
și mai dornică de a schimba lucrurile spre bine.

Biblioteca din Telenești contribuie la educația non-formală a 
adolescenților în domeniul tehnologiilor informaționale prin câteva 
servicii inovative:

t� v-BCPSBUPSVM� EF� 5FIOPMPHJJ� *OGPSNBSF� $PNVOJDBSFw� (Lab-
TIC) ajută adolescenții să dobândească competențe digitale în cadrul 
a 4 module:
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– Comunicare eficientă; Modelul DISC – instrument de cu-
noaștere a stilurilor comportamentale;

– Instrumente moderne de comunicare și promovare – progra-
me și aplicații web: Prezi, PowToon, Canva, MovieMaker;

– Comunicare prin vestimentație;
– Liderism comunitar.

Toate aceste abilități și competențe sunt utilizate și testate la 
sfârșitul programului de implementare a SMB prin organizarea unor 
inițiative comunitare locale, care răspund anumitor necesități locale. 
La sfârșitul programului participanții la instruiri dețin următoarele 
competențe și abilități:

– Comunică eficient cu diferite grupuri de public;
– Creează diferite materiale digitale pentru teme;
– Utilizează modalități de promovare cu ajutorul tehnologiilor;
– Știu să-și aleagă o ținută vestimentară corectă în dependență 

de circumstanțe;
– Pot organiza și se implică în diferite activități comunitare.

t� v&EVDBپJB�NFEJBUJDʅw este un curs de instruire pentru ado les-
cenți, care le ajută să înțeleagă și să se orienteze corect în varietatea 
informațiilor media. Cursul a fost implementat cu susținerea IREX 
EUROPA Moldova. În cadrul atelierelor elevii au învățat:

– să distingă o știre veridică de una falsă;
– să facă diferența între știri și opinii;
– să evalueze site-urile web;
– să identifice fotografiile trucate.

t� v$MVCVM� EF�3PCPUJDʅw� este un program ce include niște opor-
tunități din aria educației non-formale, care contribuie la dezvoltarea 
competențelor digitale.

Bibliotecarii, cu suportul voluntarilor comunitari, instruiesc copii și 
adolescenți în activităţi de programare a roboţilor, încurajându-i să aplice 
cunoștințele STEM și să-și dezvolte abilitățile tehnologice. Echipa acestui 
club, formată din copii ingenioși și instruiți, a participat la Competiția 
Națională FIRST LEGO League Moldova, unde au demonstrat abilități 
deosebite de lucru în echipă și gândire critică. Acest program s-a dove-
dit a fi atractiv și util pentru utilizatorii bibliotecii, deoarece îi ajută să-și 
îmbunătățească performanța școlară la disciplinile cu profil real.



— 74 —

În vederea susținerii interesului elevilor pentru cunoaștere, bi-
blioteca oferă instruiri non-formale orientate spre acoperirea cererii 
crescânde în învățarea unor limbi străine, în special a limbii engleze. 
%JO� BOVM� ����� QÉOʅ� ÔO� QSF[FOU� CJCMJPUFDB� OPBTUSʅ� FTUF� VO� DFOUSV� EF�
învățare a limbii engleze. Activitățile de instruire au fost susținute de 
voluntari de la Corpul Păcii, profesori de engleză identificați de Pro-
gramul Novateca și profesori locali de limba engleză selectați de Am-
basada SUA în Moldova. În această perioadă, și-au dezvoltat abilitățile 
de comunicare în limba engleză, într-un mediu agreabil și prietenos 
PGFSJU� EF� CJCMJPUFDʅ� QFTUF� ���� EF� FMFWJ� EJO� MPDBMJUBUF��0� CFOFGJDJBSʅ� B�
clubului de engleză, actualmente studentă în România, a menționat că, 
datorită studierii aprofundate a limbii engleze la bibliotecă, a fost se-
lectată printr-un concurs și a beneficiat de o instruire în cadrul unei 
tabere internaționale de vară pentru tineri. Actualmente, BPR „Vasile 
Alecsandri” din Telenești găzduiește un proiect de studiere a limbii en-
gleze prin Programul „English Access Microscholarship”, coordonat 
de către Academia de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE), cu 
suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova. Progra-
NVM� TF�BESFTFB[ʅ�BEPMFTDFOپJMPS�DV�WÉSTUB�DVQSJOTʅ� ÔOUSF���� ʲJ����BOJ��
%VSBUB�EF�JNQMFNFOUBSF�B�QSPHSBNVMVJ�FTUF�JBOVBSJF������o�NBJ�������
Doi profesori locali de limba engleză, selectați de Ambasada SUA, in-
struiesc un grup de 18 elevi. Ședințele au loc de două ori pe săptămâ-
nă. Formabilii vor studia aprofundat limba engleză și, de asemenea, 
vor dobândi competențe de implicare în activități comunitare.

Familia este o prioritate socială, dar, din păcate, mai puțin se 
învață arta de a fi părinte. De aceea, biblioteca oferă servicii prin care 
ÔʲJ�QSPQVOF�Tʅ�EFWJOʅ�P�ʲDPBMʅ�OPO�GPSNBMʅ�QFOUSV�QʅSJOپJ��6O�FYFN-
plu reprezentativ este Serviciul modern de bibliotecă „FamilyL@B”. 
·O�DBESVM�TFSWJDJVMVJ�QʅSJOپJJ�DV�DPQJJ�QÉOʅ� MB����BOJ�QBSUJDJQʅ� MB� USFJ�
ateliere, unde obțin competențe de:

– Management al tabletei;
– Utilizare a aplicațiilor de benzi desenate;
– Comunicare între părinți și copii în procesul de creare a ben-

zilor desenate.
·O�DBESVM�BDFTUVJ�TFSWJDJV�BV�GPTU�JOTUSVJUF����EF�GBNJMJJ��·O������

serviciul a fost menționat cu Premiul II la Festivalul Național „Lec-
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tura Central”, compartimentul „Cel mai original proiect de promo-
vare a lecturii”.

Valoarea educației non-formale este inestimabilă. Ea atrage prin 
varietatea formelor utilizate, atmosfera liberă și participativă, prin 
EPSJOپB� EF� B� ÔOWʅپB� FYQSJNBUʅ� OV� JNQVTʅ�� &EVDBپJB� OPO�GPSNBMʅ� SF-
prezintă valoarea adăugată a sistemului de învățământ și, deoarece una 
din funcțiile de bază ale bibliotecii este cea educativă, serviciile pre-
state de bibliotecă prezintă un interes deosebit pentru utilizatorii săi. 
Proiectele implementate au succes și durabilitate datorită suportului fi-
nanciar și logistic oferit de Programul Novateca, IREX EUROPA Mol-
dova, Ambasada SUA în Republica Moldova, Administrația Publică 
Locală. Ele contribuie la îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor și 
sporesc imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate.

În final, vă propun o rețetă delicioasă de educație non-formală. In-
grediente pentru o prăjitură non-formală: 1 kilogram de jocuri, 2 pa-
IBSF�EF�FYQFSJFOپF�OPJ���MJOHVSJ�NBSJ�EF�ÔOWʅپBSF�JOUFSBDUJWʅ�P�DFBʲDʅ�
cu entuziasm și un praf de bună dispoziție. Amestecăm bine toate in-
gredientele, le lăsăm la foc mare pentru câteva ore, apoi servim cu o 
garnitură de zâmbete, neapărat în compania prietenilor.
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CLUBURILE DE ROBOTICĂ ÎN BIBLIOTECI –  
TREI ANI DE DESCOPERIRI ȘI EXPERIENȚE NOI

Eugenia BEJAN  
Svetlana LISNIC

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

În Republica Moldova industria IT are un ritm rapid de dezvoltare 
ʲJ�B� ÔOSFHJTUSBU�P�DSFʲUFSF�EF����EF�PSJ�B�FYQPSUVSJMPS�EF�TFSWJDJJ�*5�ÔO�
VMUJNJJ����BOJ��1FOUSV�B�DSFʲUF�ÔO�DPOUJOVBSF�BDFTU�SJUN�EF�EF[WPMUBSF�F�
nevoie să atragem mai mulți tineri spre specialitățile legate de domeni-
ile tehnologiilor. În scopul pregătirii tinerei generații pentru profesiile 
de înaltă tehnologie, în domeniul educației se promovează tot mai mult 
conceptul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Roboti-
DB� ÔO� BDFTU� DPOUFYU� FTUF� JNQMFNFOUBUʅ� QFOUSV� B� MF� GBDJMJUB� DPQJJMPS� ʲJ�
adolescenților procesul de studiu și de asimilare a domeniilor STEM 
într-o manieră interdisciplinară, activă și creativă.

&YQFSJFOپB�QSJNJMPS�USFJ�BOJ�EF�BDUJWJUBUF�B�DMVCVSJMPS�EF�SPCPUJDʅ�
ne confirmă beneficiile acestor activități pentru copii, dintre care cele 
mai importante ar fi:

t� 'BNJMJBSJ[BSFB� DPQJJMPS� DV� QSPHSBNBSFB – Copiii construiesc 
roboți și apoi, prin intermediul blocurilor de programare, îi 
pun în mișcare;

t� %F[WPMUBSFB�TQJSJUVMVJ�EF�FDIJQʧ – La activitățile de robotică co-
piii lucrează în echipă, se ajută unii pe alții, dezvoltă împreună 
idei, strategii și tactici;

t� $PNQFUJUJWJUBUFB� ÔO� TFOT� QP[JUJW – Deseori se organizează 
competiții de robotică și aceasta stimulează copiii;

t� 'PSNBSFB�QFSTFWFSFOܬFJ – Programarea roboților presupune co-
OFYJVOJ�MPHJDF�ÔOپFMFHFSFB�VOPS�NFDBOJTNF�ʲJ�HÉOEJSF�BOBMJUJDʅ��
Copiii învață împreună să găsească soluții și să nu renunțe;

PROIECTE
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t� ·OWʧܬBSFB� BDUJWʧ� o Copiii asimilează teoria prin practică, 
QSJO� TJNVMBSFB� VOPS� FYQFSJFOپF�� &J� BV� TBUJTGBDپJB� QSPJFDUʅSJJ�
construcției și programării unor roboți autonomi. 

De ce cluburi de robotică în biblioteci?
Motivele pentru care sunt oferite servicii legate de robotică în bi-

blioteci sunt următoarele:
t� OV� UPBUF� ʲDPMJMF� BV� DVSTVSJ� EF� SPCPUJDʅ� ʲJ� CJCMJPUFDJMF� PGFSʅ� P�

șansă pentru elevii care nu beneficiază de acestea;
t� TVOU�HSBUVJUF�
t� TF� EFTGʅʲPBSʅ� ÔOUS�P� BUNPTGFSʅ� OPO�GPSNBMʅ� DBSF� QSFEJTQVOF�

mai mult la creativitate;
t� OV�TF�QVO�OPUF�
t� QBSUJDJQBOپJJ�QPU�GJ�EF�EJGFSJUF�WÉSTUF�ʲJ�BTUGFM�QPU�ÔOWʅپB�VOJJ�EF�

la alții;
t� QPU�WFOJ�ʲi părinții, bunicii. 

Comunitatea Cluburilor de Robotică@Biblioteci
Inițiativa de dotare a bibliotecilor din Republica Moldova cu 

seturi de robotică Lego a fost lansată de Programul Novateca în 
NBSUJF� ����� ÔO� DBESVM� 1SPJFDUVMVJ� v$SFBSFB� $MVCVSJMPS� EF� 3PCPUJDʅ�
în Bibliotecile din Moldova”, implementat de Asociația Națională a 
Companiilor din domeniile TIC cu susținerea Fundației Bill & Me-
linda Gates în cooperare cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvolta-
re Internațională (USAID) în scopul de a facilita transformarea bi-
bliotecilor din Republica Moldova în instituții comunitare vibrante, 
unde cetățenii să beneficieze de acces gratuit la tehnologii moderne 
și servicii inovatoare.

Inițial au fost 7 biblioteci publice care au primit seturi de robo-
UJDʅ� -FHP�.JOETUPSNT� &7��� #13� $ʅVʲFOJ� #13� 'ʅMFʲUJ� #13� 3F[JOB�
BPR Telenești, BP Izbiște, Criuleni, BP Drujba, Ungheni, BP Voinova, 
Strășeni. În continuare comunitatea cluburilor de robotică din bibli-
PUFDJ�T�B�FYUJOT�ʲJ�ÔO�QSF[FOU�JODMVEF����CJCMJPUFDJ�	���TVOU�ÔO�MPDBMJUʅپJ�
urbane și 7 în localități rurale). Câteva biblioteci, printre care Biblio-
teca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău, au procurat, cu ajutorul fon-
datorilor sau al sponsorilor, seturi de robotică suplimentare. Biblioteca 
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pentru Copii din Glodeni, Biblioteca Orășenească „Petre Ștefănucă” 
EJO�*BMPWFOJ�BV�QSPDVSBU�ʲJ� TFUVSJ�-FHP�8F%P�DBSF�TVOU�QFOUSV�DPQJJ�
de vârstă preșcolară și școlară mică.

Programul Novateca a facilitat și instruirea antrenorilor acestor 
cluburi în construcția și programarea acestui tip de roboți. Antrenori 
ai cluburilor de robotică au devenit elevi, studenți, profesori voluntari 
și chiar bibliotecari.

%VQʅ�ÔODIFJFSFB�1SPHSBNVMVJ�/PWBUFDB�ÔO������SPMVM�EF�DPPSEP-
nator al comunității cluburilor de robotică din biblioteci a fost preluat 
de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.

Comunitatea este prezentă și pe Facebook prin grupul Cluburi de 
Robotică@Biblioteci. Este o platformă care facilitează comunicarea în-
USF�DMVCVSJ�TDIJNCVM�EF�JEFJ�FYQFSJFOپʅ�MBOTBSFB�VOPS�JOJپJBUJWF�

Ce am reușit în trei ani de activitate?
De la constituirea cluburilor de robotică în biblioteci și până la 

TGÉSʲJUVM�BOVMVJ������BV�CFOFGJDJBU�EF�BDFTU�TFSWJDJV�QFTUF������EF�DP-
QJJ�EJOUSF�DBSF�����BV�PCپJOVU�UJUMVM�EF�NFNCSV�QFSNBOFOU�

Atelierele de robotică se organizează, ca regulă, o dată pe săp-
tămână (în perioada de pregătire pentru competiții poate fi chiar și 
zilnic). În unele biblioteci se organizează ateliere pentru diferite gru-
QVSJ�	EF�FYFNQMV�MB�#JCMJPUFDB�/BپJPOBMʅ�QFOUSV�$PQJJ�v*PO�$SFBOHʅw�
se desfășoară, în zile diferite, ateliere de inițiere în robotică și ateliere 
pentru cei care doresc să devină membri permanenți ai clubului).

Bibliotecile aplică mai multe mijloace și căi de promovare a clubu-
rilor de robotică și de atragere a copiilor la activitățile acestora. Pe lân-
gă informația plasată în mediul on-line, bibliotecile merg acolo unde 
sunt potențialii utilizatori. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a or-
ganizat Campania „Caravana Roboțeilor” în grădinițele din Chișinău, 
fiind sprijinită foarte mult de autoritățile locale. Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” a participat la Târgul Familiei, prezentând 
mai multe servicii moderne, printre care și Clubul de Robotică. Iar 
unele biblioteci au promovat cluburile de robotică în cadrul anumitor 
FWFOJNFOUF� DVN�BS� GJ�EF� FYFNQMV�;JVB�$PQJJMPS� 	#1�3ÉʲDPWB
� BOJ-
versarea localității (BP Izbiște), diferite evenimente comunitare (BPR 
Căușeni). Bibliotecile din Rezina, Orhei, Căușeni și Drujba au prezen-
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tat activitatea cluburilor de robotică în cadrul evenimentului de pro-
movare a bibliotecilor moderne „Biblioteca Altfel e Biblioteca Mea”, 
DBSF�T�B�EFTGʅʲVSBU� ÔO�TFQUFNCSJF������ÔO�(SʅEJOB�1VCMJDʅ�vɰUFGBO�DFM�
Mare și Sfânt” din Chișinău.

Pentru a consolida comunitatea cluburilor de robotică din bi-
blioteci și a stimula interesul copiilor pentru acest domeniu, anual, 
organizăm la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” con-
cursul Robo Liga Bibliotecilor��&EJپJJMF�EJO������ʲJ������BV�GPTU�PSHB-
OJ[BUF� DV� TQSJKJOVM� 1SPHSBNVMVJ� /PWBUFDB� JBS� FEJپJB� EJO� ����� o� DV�
suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Primele 
două ediții ale Robo Ligii Bibliotecilor� T�BV� PSHBOJ[BU� ÔO� DPOUFYUVM�
FIRST®LEGO®League, fiind ca etape de selecție a cluburilor pentru 
etapa națională a acestui turneu de robotică, în al cărui cadru copiii 
și tinerii sunt provocați să rezolve o „misiune” complicată cu ajutorul 
SPCPپJMPS��&EJپJB�EJO������B�GPTU�VO�DPODVST�BVUPOPN�DBSF�B�JODMVT�QF�
lângă probele tradiționale Sumo și Orășelul, o probă propusă de echi-
pa de organizare a concursului – copiii au trebuit să facă față unei 
provocări foarte interesante – proba în care roboții trebuiau să imite 
personaje din povești.

Cluburile de robotică din biblioteci participă și la competițiile 
naționale FIRST®LEGO®League și SumoBot Challenge, obținând rezul-
UBUF�CVOF��·O������$MVCVM�EF�3PCPUJDʅ�BM�#JCMJPUFDJJ�3BJPOBMF�$ʅVʲFOJ�
B� QBSUJDJQBU� MB� GJOBMB� '--� ÔO� &TUPOJB� ʲJ� B� PCپJOVU� MPDVM� **�� ·O� ����� ��
cluburi din biblioteci au concurat în semifinale, iar Biblioteca Raională 
„D. Cantemir” Ungheni s-a calificat în finala națională.

·O�EBUB�EF����OPJFNCSJF�B�BWVU� MPD�$PNQFUJپJB�SumoBot Challen-
ge�FEJپJB�������/F�B�CVDVSBU�FOPSN�GBQUVM�Dʅ�EJO�DFMF����DMVCVSJ�DBSF�
EFپJO�TFUVSJMF�-&(0�.*/%4503.4�&7����CJCMJPUFDJ� 	#13�v"��%P-
nici” Orhei, BPO „P. Ștefănucă” Ialoveni, BPR „M. Eminescu” Rezina, 
BP Drujba, r. Ungheni, BP Rîșcova, r. Criuleni, Biblioteca pentru Copii 
Ungheni, BM „B.P. Hasdeu” Chișinău și BNC „Ion Creangă”) au parti-
cipat la această competiție.

FIRST®LEGO®League și SumoBot Challenge sunt concursuri care 
motivează, încurajează și susțin copiii pasionați de robotică și tehno-
logii să dezvolte abilități inginerești, necesare pentru proiectarea, con-
struirea și programarea roboților. Competiția este populară la nivel 
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național și internațional și este considerată unul dintre cele mai bune 
modele de învățare bazată pe competiție.

Care este impactul cluburilor de robotică din biblioteci?
ÎO� QFSJPBEB� OPJFNCSJF� ����� o� JBOVBSJF� ����� MB� TPMJDJUBSFB� *3&9�

Moldova și a Programului Novateca, compania SISI OPINIA a 
EFTGʅʲVSBU� TUVEJVM� DPNQMFY� v*NQBDUVM� DMVCVSJMPS� EF� SPCPUJDʅ� BTVQSB�
tinerilor” în scopul evaluării impactului cluburilor de robotică asu-
pra reușitei școlare și a opțiunilor profesionale ale tinerilor. Au fost 
JOUFSWJFWBپJ�����EF�NFNCSJ�BJ�DMVCVSJMPS�EF�SPCPUJDʅ�ʲJ�����EF�UJOFSJ�WJ-
zitatori de bibliotecă din alte localități decât cele vizate în primul caz. 
%F�BTFNFOFB�BV� GPTU�SFBMJ[BUF� JOUFSWJVSJ�QSPGVOEF�DV����EF�QSPGFTPSJ�
de discipline STEM, ai căror elevi frecventează cluburile de robotică.

Constatările de bază ale studiului sunt:
t� 5JOFSJJ� DBSF� GSFDWFOUFB[ʅ� DMVCVM� EF� SPCPUJDʅ�NBOJGFTUʅ� VO� JO-

teres mai mare pentru disciplinele școlare STEM (matematică, 
fizică, informatică);

t� .FNCSJJ�DMVCVSJMPS�EF�SPCPUJDʅ�TVOU�NBJ�DVSJPʲJ� ʲJ�NBJ�BDUJWJ�
și-au dezvoltat gândirea logică, critică și analitică;

t� $MVCVM�EF�SPCPUJDʅ�EF[WPMUʅ�TQJSJUVM�DPNQFUJUJW�BM�NFNCSJMPS�
t� $MVCVSJMF�EF� SPCPUJDʅ� MF�EF[WPMUʅ� DPQJJMPS� TQJSJUVM�EF� FDIJQʅ� ʲJ�

de lideri, precum și încrederea în sine;
t� .FNCSJJ�DMVCVSJMPS�ÔʲJ�EPSFTD�Tʅ�ÔNCSʅپJʲF[F�QSPGFTJJ�EJO�EPNF-

niul IT mai mult decât ceilalți. 
Dovadă a impactului sunt și relatările copiilor care au învățat pas 

cu pas cum se construiește și se programează un robot. Iată una din-
tre ele: „...Nu știam mai nimic despre robotică. Dar aveam o carte unde 
urmăream etapele pentru a construi. La început mai greșeam, dar, cu 
timpul, faci un lucru mai bun. Mergi tot pe etape și, dacă faci o greșea-
lă, începi iarăși și așa faci totul corect. Odată, am făcut un robot-elefant 
împreună cu verișorul meu, a trebuit să lucrăm întreaga zi la el – chiar 
era foarte greu. Până la urmă, ne-a reușit. Am cam eșuat cu programa-
rea, pentru că era greșită și robotul nu prea putea face nimic. A trebuit 
să o luăm de la capăt. Îmi place să construiesc roboţi, pentru că ei sunt 
ca și copiii tăi. Îi înveţi să facă o mulţime de lucruri noi și ai grijă de ei 
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să fie mereu încărcaţi.” (Beatrice Grăjdean, elevă la LT „Gh. Asachi” 
din Chișinău).

Concluzie generală
Cluburile de robotică din bibliotecile publice au un impact 

substanțial asupra tinerilor și îi ajută atât în procesul actual de studii, 
deoarece cunoștințele pe care le primesc în cadrul disciplinelor STEM 
și în cadrul atelierelor de robotică se completează reciproc, cât și în 
dezvoltarea continuă a personalității copiilor, sporindu-le gândirea 
creativă, abilitățile practice și intelectuale. Toate acestea sunt esențiale 
pentru a deveni o persoană de succes în cariera viitoare.
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DOCUMENT INTERNAȚIONAL ÎN SPRIJINUL 
ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR PENTRU COPII:  

GHIDUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ DESTINATE  
COPIILOR DE 0-18 ANI

·O�BVHVTU������$PNJUFUVM�QSPGFTJPOBM�*'-"�B�BQSPCBU�EPDVNFOUVM�
Guidelines for Library Services to Children aged 0-18 /Ghidul serviciilor 
EF�CJCMJPUFDʅ�EFTUJOBUF�DPQJJMPS�EF������BOJ�FMBCPSBU�EF�$PNJTJB�#JCMJ-
PUFDJ�QFOUSV�DPQJJ�ʲJ�UJOFSFU�<�>��%PDVNFOUVM�SFQSF[JOUʅ�P�OPVʅ�FEJپJF�
revizuită și completată, a Ghidului serviciilor de bibliotecă destinate co-
piilor�QVCMJDBU� ÔO������<�>�ʲJ�SFGMFDUʅ�TDIJNCʅSJMF�TVSWFOJUF� ÔO�VMUJNJJ�
ani în activitatea bibliotecilor, inclusiv în serviciile de bibliotecă pen-
tru copii. Acest ghid, alături de alte documente directoare ale IFLA, 
precum Guidelines for Library Services for Young Adults/Ghid pentru 
servicii de bibliotecă destinate tinerilor, Guidelines for Library Services 
to Babies and Toddlers/Ghidul serviciilor de bibliotecă destinate copi-
JMPS�DV�WÉSTUF�DVQSJOTF�ÔOUSF���ʲJ���BOJ�School Library Guidelines/Ghid 
QFOUSV�CJCMJPUFDJ�ʲDPMBSF�<�����>�BSF�TDPQVM�EF�B�BKVUB�CJCMJPUFDJMF�EJO�
diferite țări să implementeze servicii de înaltă calitate pentru copii în 
consens cu caracteristicile erei digitale și schimbarea rolului biblioteci-
lor publice în societatea modernă. Ghidul este destinat bibliotecarilor, 
factorilor de decizie, studenţilor și profesorilor din învăţământul bibli-
oteconomic, organizațiilor nonguvernamentale interesate de dezvolta-
rea programelor de alfabetizare și lectură pentru copii și familiile lor.

Documentul abordează o multitudine de aspecte privind do-
meniile de activitate și oferă recomandări pentru buna organizare și 
funcționare a bibliotecilor și serviciilor pentru copii. Pornind de la 
Convenția ONU privind drepturile copilului, care specifică vârsta 
DPQJJMPS�EF� MB� �� MB� ��� BOJ� HIJEVM� BSF� ÔO� WFEFSF� BDFTU� TFHNFOU�EF� WÉS-
stă, referindu-se la servicii și resurse pentru copii de vârstă timpurie, 
preșcolară, școlară mică, adolescență și tinerețe timpurie. Conținutul 

PORTOFOLIUL BIBLIOTECARULUI



— 83 —

ghidului este organizat în câteva compartimente cu referire la misiu-
nea și scopurile bibliotecilor pentru copii (partea A), resurse umane, 
finanțare și parteneriate (partea B), colecții și tehnologii (partea C), 
programe și activități pentru public (partea D), designul, dotarea și 
accesibilitatea spațiilor (partea E), marketing și promovare (partea F), 
evaluare și impact (partea G). Vom prezenta în continuare prevederile 
principale ale ghidului.

Misiunea bibliotecii pentru copii – centru informațional, educa-
țional și cultural, care asigură accesul deplin la informație, progra-
me și servicii relevante vârstei și capacităților utilizatorilor, în limbile 
vorbite în comunitatea copiilor, familiilor și persoanelor care au copii 
în îngrijire. Susținerea alfabetizării, învățării și lecturii reprezintă ele-
mentele de bază în atingerea misiunii.

Scopul bibliotecii pentru copii este de a oferi resurse și servicii în 
toate formatele pentru satisfacerea nevoilor de învățare, informare și 
dezvoltare personală, inclusiv odihnă și timp liber, a tuturor copiilor, 
indiferent de vârstă și posibilități, precum și pentru sprijinirea sănătății 
și bunăstării lor. Serviciile de bibliotecă pentru copii susțin dezvoltarea 
societății democratice, oferind copiilor acces la un spectru larg și vari-
at de cunoștințe, idei și opinii, și joacă un rol important în asigurarea 
dreptului copiilor la informare și învățare.

Biblioteca pentru copii are următoarele sarcini:
t� 3FBMJ[BSFB� ESFQUVMVJ� GJFDʅSVJ� DPQJM� MB� JOGPSNBSF� BMGBCFUJ[BSF�

dezvoltare culturală, învățare pe parcursul întregii vieți și par-
ticipare la programe de creativitate în timpul liber;

t� "TJHVSBSFB� BDDFTVMVJ� DPQJJMPS� MB� VO� TQFDUSV� MBSH� EF� SFTVSTF� ʲJ�
media potrivite lor;

t� "KVUPS�ÔO�EF[WPMUBSFB�DPNQFUFOپFMPS�JOGPSNBپJPOBMF�ʲJ�NFEJB�ʲJ�
alfabetizarea digitală;

t� 0SHBOJ[BSFB�QSPHSBNFMPS�DVMUVSBMF�ʲJ�EF�EJWFSUJTNFOU�PSJFOUB-
te spre lectură și alfabetizare;

t� %FTGʅʲVSBSFB� EJGFSJUPS� UJQVSJ� EF� TFSWJDJJ� ʲJ� BDUJWJUʅپJ� EFTUJOBUF�
copiilor, părinților și persoanelor care au copii în îngrijire;

t� "TJHVSBSFB�BDDFTVMVJ�FHBM�MB�JOGPSNBپJF�ʲJ�B�TFDVSJUʅپJJ�DPQJJMPS�
t� 4QSJKJOJSFB�FEVDBپJFJ�DJWJDF�ʲJ�QFSTPOBMF�B�DPQJJMPS�
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t� 0GFSJSFB� EF� QSPgrame și servicii tuturor copiilor și familiilor 
acestora, indiferent de statutul economic și financiar, pentru 
consolidarea relațiilor în comunitățile locale.

Resursele umane sunt determinante. Pentru funcționarea eficien-
tă și conducerea profesionistă a bibliotecii pentru copii este nevoie de 
bibliotecari instruiți și dedicați, care vor elabora, planifica, organiza, 
implementa, conduce și evalua servicii și programe destinate copiilor 
și familiilor din comunitatea servită. Conform ghidului, un bibliotecar 
pentru copii calificat și eficient:

t� EFپJOF�DVOPʲUJOپF�EJO�EPNFOJVM�QTJIPMPHJFJ�DPQJMVMVJ�EF[WPMUʅ-
rii abilităților cognitive și de comunicare și le aplică în activita-
tea de bibliotecă pentru copii;

t� VUJMJ[FB[ʅ�NFUPEF� EF� TUVEJFSF� B� OFWPJMPS� DPQJJMPS� ʲJ� GBNJMJJMPS�
din comunitatea locală;

t� FMBCPSFB[ʅ� ʲJ� JNQMFNFOUFB[ʅ� BDUJW� QSPHSBNF� JOUFSFTBOUF� ʲJ�
atractive pentru toți copiii din comunitatea locală;

t� EFپJOF�ʲJ�HFTUJPOFB[ʅ�DVOPʲUJOپF�EJO�TGFSB�DVMUVSJJ�DPQJJMPS��MJUF-
raturii, jocurilor, muzicii, filmelor, conținutului digital și me-
dia etc., contribuind la achiziționarea celor mai variate și mai 
relevante produse pentru interesul copiilor;

t� FTUF� JOGPSNBU� EFTQSF� UFOEJOپFMF� ÔO� TGFSB� UFIOPMPHJJMPS� NFEJVM�
on-line, social media și influența lor asupra serviciilor de bibli-
otecă pentru copii;

t� DSFFB[ʅ�VO�NFEJV�CFOFGJD�ʲJ�QSJFUFOPT�QFOUSV�DPQJJ�ʲJ� GBNJMJJMF�
lor, cu scopul de a le oferi acces gratuit la resurse, programe și 
activități de bibliotecă;

t� QSPNPWFB[ʅ�JNQMJDBSFB�ʲJ�QBSUFOFSJBUFMF�DPNVOJUBSF�
t� JOUFSBDپJPOFB[ʅ� ʲJ� DPMBCPSFB[ʅ� DV� BMUF� PSHBOJ[BپJJ� DBSF� TFSWFTD�

copiii și familiile lor din comunitatea locală, pentru a atinge 
obiective comune;

t� BTJHVSʅ�P�DPNVOJDBSF�FGJDJFOUʅ�DV�DPQJJJ�ʲJ�GBNJMJJMF�BDFTUPSB�
t� TUBCJMFʲUF�PCJFDUJWF�FMBCPSFB[ʅ�QMBOVSJ�ʲJ�EFUFSNJOʅ�QSJPSJUʅپJMF�

de activitate ale bibliotecii pentru copii;
t� MVDSFB[ʅ�DSFBUJW�ʲJ�FGJDJFOU�DV�DPMFHJJ�QFOUSV�B�SFBMJ[B�PCJFDUJWFMF�

și sarcinile bibliotecii pentru copii;
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t� QMBOJGJDʅ�BENJOJTUSFBză, monitorizează și evaluează fondurile 
bugetare disponibile pentru a contribui la atingerea obiective-
lor bibliotecii;

t� FWBMVFB[ʅ�BDUJWJUBUFB�TB�TF�BEBQUFB[ʅ�VʲPS�MB�TDIJNCʅSJ�TF�QSF-
ocupă permanent de îmbunătățirea performanțelor sale și dez-
voltarea profesională continuă.

Formarea și dezvoltarea profesională a bibliotecarilor determi-
nă direct calitatea și eficiența serviciilor de bibliotecă pentru copii. 
În acest sens, ghidul face trimitere la un alt document IFLA, Gui-
delines for Continuing Professional Development: Principles and Best 
Practices/Ghidul privind dezvoltarea profesională continuă: Princi-
QJJ� ʲJ� QSBDUJDJ� EF� DBMJUBUF� <�>� DBSF�NFOپJPOFB[ʅ� SFTQPOTBCJMJUBUFB� CJ-
bliotecarului pentru dezvoltarea profesională continuă, preocuparea 
constantă pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților sale. În 
același timp, angajatorii sunt responsabili de implementarea progra-
melor de perfecționare a calificării personalului și susținerea dezvol-
tării profesionale continue. Acest lucru necesită o politică eficientă 
de personal, precum și alocări suficiente de buget și timp pentru pre-
gătirea personalului.

Pregătirea profesională a bibliotecarului pentru copii ar trebui să 
includă toate domeniile activității de bibliotecă. Specialiștii instruiți 
trebuie să poată interacționa și oferi servicii pentru toate segmentele 
populației, indiferent de caracteristicile acestora. Serviciile de bibliote-
că pentru copii trebuie să fie incluse în programul de dezvoltare profe-
sională a fiecărei biblioteci publice.

Bibliotecarii pentru copii trebuie să respecte normele etice în 
relațiile cu copiii, familiile acestora, colegii și partenerii din comuni-
tate. Toți copiii și adolescenții trebuie să fie tratați egal, indiferent de 
posibilitățile și proveniența acestora. Bibliotecarii pentru copii trebu-
ie să demonstreze competență culturală și să nu permită ca opiniile și 
viziunile personale să determine care copii din comunitatea locală au 
nevoie de servicii, ce programe să le fie oferite, ce materiale să fie se-
MFDUBUF�FYQVTF�ʲJ�QSPQVTF�QFOUSV�VUJMJ[BSF�

Finanțarea și gestionarea bugetului este una dintre cele mai mari 
provocări pentru biblioteci. Finanțarea adecvată este esențială pentru 
succesul bibliotecii pentru copii. În mod ideal, personalul bibliotecii 
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pentru copii trebuie să colaboreze cu conducerea de nivel superior la 
elaborarea bugetului pentru a lua în considerare diverse opțiuni de 
furnizare a resurselor și serviciilor de calitate pentru copiii din comu-
nitatea locală.

Planul bugetului bibliotecii pentru copii include următoarele chel-
tuieli, dar nu se limitează la ele:

t� SFTVSTF�OPJ� 	EF� FY��� DʅSپJ� QFSJPEJDF� KVDʅSJJ� FDIJQBNFOUF�QFO-
tru jocuri, resurse multimedia, publicații digitale, echipamente 
pentru activități creative);

t� EJTQP[JUJWF�OPJ�	UBCMFUF�DPOTPMF
�
t� DPTUVSJ�MFHBUF�EF�VUJMJ[BSFB�UFIOPMPHJJMPS�EF�JOGPSNBSF�ʲJ�DPNV-

nicare, software și licențe, dacă acestea nu sunt incluse în buge-
tul total al bibliotecii centrale;

t� DIFMUVJFMJ�BENJOJTUSBUJWF�BGFSFOUF�
t� FWFOJNFOUF�ʲJ�NBUFSJBMF�QSPNPپJPOBMF�
t� GJOBOپBSF�QFOUSV�QSPHSBNF�ʲJ�BDUJWJUʅپJ�
t� DPTUVSJ�EF�NBSLFUJOH�ʲJ�QSPNPWBSF�B�CJCMJPUFDJJ�
t� QSFHʅUJSFB�QFSTPOBMVMVJ�ʲJ�EF[WPMUBSFB�QSPGFTJPOBMʅ�
t� TBMBSJ[BSFB�BOHBKBپJMPS�
t� TFSWJDJJ�EF�ÔODIJSJFSF�DVSʅپFOJF�ÔODʅM[JSF�ʲJ�JMVNJOBU�
O serie de surse sunt utilizate pentru finanțarea bibliotecilor pu-

blice, dar proporția finanțării din fiecare sursă va varia în funcție 
de factorii locali. Principalele surse de finanțare sunt impozitele și 
subvențiile la nivel local, regional sau central. Bibliotecile ar trebui 
să caute surse suplimentare de venit pentru finanțarea proiectelor: 
donații de la organisme finanțatoare sau persoane private, venituri din 
activități publicitare sau servicii cu plată, precum și sponsorizări din 
partea partenerilor.

Parteneriatele eficiente și durabile pot ajuta la asigurarea condi-
țiilor și serviciilor mai bune pentru copiii din comunitate, indiferent 
de posibilitățile lor. Bibliotecarii pentru copii trebuie să colaboreze 
și să dezvolte parteneriate puternice cu alte organizații comunitare 
și părți interesate de educația copiilor pentru a asigura o participa-
re mai mare în comunitatea locală. Personalul bibliotecii ar trebui 
să poată construi parteneriate între alte grupuri comunitare a că-
ror activitate are ca scop satisfacerea nevoilor copiilor. Studiile arată 
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că serviciile de bibliotecă au tangență cu activitatea unor instituții 
sociale, cum ar fi școli, organizații de tineret, spitale (medici și pe-
diatri) și alte centre medicale, servicii sociale, întreprinderi locale, 
organizații culturale și artistice, de voluntariat și alte organizații 
non-profit. Colaborarea cu aceste instituții și organizații ajută la 
eliminarea barierelor din comunitate și este importantă mai ales 
atunci când sunt implicați în activități de promovare a lecturii pen-
tru copii și familiile lor.

Parteneriatele cu organizații obștești și grupuri comunitare oferă 
bibliotecilor pentru copii posibilitatea:

t� Tʅ�EFUFSNJOF�DV�FYBDUJUBUF�QSPGJMVM�DBUFHPSJJMPS�EF�DPQJJ�DBSF�WPS�
fi serviți;

t� Tʅ� JEFOUJGJDF�OFWPJMF� TQFDJGJDF� ʲJ�QSFGFSJOپFMF�NFNCSJMPS� DPNV�
nității, diversificate din punct de vedere lingvistic, economic și 
cultural;

t� Tʅ�QSPNPWF[F�QSPHSBNF�OPJ� ʲJ� USBEJپJPOBMF�EFTGʅʲVSBUF� BUÉU� ÔO���
bibliotecă, cât și în organizațiile partenere;

t� Tʅ�GJF�JNQMJDBUF�ÔO�QBSUFOFSJBUF�SFDJQSPD�BWBOUBKPBTF�
Grădinițele, școlile și alte instituții de învățământ sunt, de aseme-

nea, parteneri importanți ai bibliotecarului pentru copii. Bi-
bliotecarul trebuie să ofere o gamă largă de programe speciale 
pentru instituțiile educaționale, cum ar fi:

t� WJ[JUF�MB�CJCMJPUFDʅ�
t� QSPHSBNF�EF�GBNJMJBSJ[BSF�DV�CJCMJPUFDB�
t� MFDپJJ�EF�DVMUVSB�JOGPSNBپJFJ�
t� QSPNPWBSFB�MFDUVSJJ�
t� ÔNQSVNVUVM�DʅSپJMPS�
t� QSPHSBNF�DVMUVSBMF�
t� DMVCVM�UFNFMPS�QFOUSV�BDBTʅ�ʲJ�BKVUPS�QFOUSV�ÔOEFQMJOJSFB�UFNF-

lor școlare;
t� ÔOUÉMOJSJ�DV�TDSJJUPSJ�ʲJ�QPWFTUJUPSJ�	TUPSZUFMMFST
�
t� TQBپJJ�QFOUSV�ÔOUSVOJSJ�BMF�TQFDJBMJʲUJMPS�
Colecțiile bibliotecilor pentru copii trebuie să includă o varieta-

te de materiale în diverse formate, care să corespundă cerințelor de 
EF[WPMUBSF�ʲJ�OFWPJMPS�UVUVSPS�HSVQFMPS�EF�WÉSTUʅ��/V�FYJTUʅ�TUBOEBSEF�
uniforme pentru mărimea și conținutul fondului de bibliotecă pentru 
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copii. Colecțiile de bibliotecă și materialele disponibile on-line trebuie 
să reflecte o gamă largă de opinii și valori și, de asemenea, să conțină 
documente care răspund nevoilor tuturor comunităților servite de bi-
blioteca publică. În plus, copiii și familiile lor trebuie să fie implicați 
în selectarea materialelor, iar colecția bibliotecii trebuie să fie atractivă 
pentru utilizator, modernă, să fie în stare bună și organizată într-un 
mod intuitiv pentru copii.

Conținutul trebuie să fie variat și adaptat la nevoile comunității 
MPDBMF�EF�FYFNQMV�Tʅ�DPOپJOʅ�

t� NBUFSJBMF�ÔO�MJNCJMF�WPSCJUF�ÔO�DPNVOJUBUFB�MPDBMʅ�
t� NBUFSJBMF�DSFBUF�EF�BVUPSJ�ʲJ�JMVTUSBUPSJ�MPDBMJ�
t� NBUFSJBMF�DBSF�TQSJKJOʅ�QSPDFTVM�FEVDBپJPOBM�
Diversitatea resurselor disponibile ar trebui reprezentată prin fur-

nizarea materialelor, care:
t� SFGMFDUʅ� EF� FYFNQMV�EJWFSTJUBUFB�EF� HFO� BCJMJUʅپJ� TUBUVUVM� TP-

DJP�FDPOPNJD�PSJFOUBSFB�TFYVBMʅ�ʲJ�DPNQPOFOپB�GBNJMJFJ�
t� TVOU�FDIJMJCSBUF�ÔO�DFFB�DF�QSJWFʲUF�SFQSF[FOUBSFB�EF�HFO�ʲJ�SB-

sială.
Ca sursă pentru completarea fondului poate servi catalogul IFLA 

The World through Picture Books (Lumea prin cărți cu imagini), care 
conține cărți ilustrate din întreaga lume, selectate de către bibliote-
DBSJ�<�>�

Este important ca fondurile bibliotecii să fie revizuite și reînnoite 
permanent, astfel încât toți copiii din comunitate să aibă posibilitatea 
de a alege materiale și resurse noi de înaltă calitate, care reflectă cultu-
ra comunității locale și cultura universală.

Următoarele categorii de resurse de bibliotecă pot fi furnizate uti-
MJ[BUPSJMPS�CJCMJPUFDJJ�QFOUSV�DPQJJ�ÔOTʅ�MJTUB�OV�FTUF�FYIBVTUJWʅ�

t� CFMFUSJTUJDʅ�ʲJ�MJUFSBUVSʅ�DPHOJUJWʅ�QFOUSV�UPBUF�WÉSTUFMF�
t� QVCMJDBپJJ�EF�SFGFSJOپʅ�
t� SFTVSTF�ÔO�MJNCB�WPSCJUʅ�EF�NBKPSJUBUFB�NFNCSJMPS�DPNVOJUʅپJJ�
t� SFTVSTF�ÔO�MJNCJMF�NJOPSJUʅپJMPS�DPNVOJUBSF�
t� KPDVSJ�QF�DBMDVMBUPS�
t� KVDʅSJJ�
t� KPDVSJ�ʲJ�puzzle-uri;
t� JOTUSVNFOUF�NV[JDBMF�
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t� NBOVBMF�ʲJ�MJUFSBUVSʅ�EJEBDUJDʅ�
t� DʅSپJ�BVEJP�
t� NBUFSJBMF�TFO[PSJBMF�
t� vDPʲVSJ� FVSJTUJDFw� 	DPʲVSJ� TBV� DVUJJ� DV� PCJFDUF� EJO� HPTQPEʅSJF�

sau obiecte din natură, folosite de copiii preșcolari pentru dez-
voltarea motoricii fine);

t� FDIJQBNFOUF� JOTUSVNFOUF� ʲJ� NBUFSJBMF� QFOUSV� MBCPSBUPBSF� EF�
creație (makerspace);

t� %7%�VSJ�ÔO�MJNCBKVM�TFNOFMPS�TBV�DʅSپJ�#SBJMMF�
Următoarele formate pot fi incluse în colecția bibliotecii pentru 

DPQJJ� ÔOTʅ� MJTUB�OV�FTUF�FYIBVTUJWʅ� JBS� ÔO� UJNQ�QPU�BQʅSFB�OPJ�
formate:

t� GPSNBUF�GJ[JDF�	UJQʅSJUF�ʲJ�FMFDUSPOJDF
�JODMVTJW�DʅSپJ�DʅSپJ�BVEJP�
benzi desenate, reviste, CD-uri, DVD-uri, jocuri video, cărți 
Braille;

t� GPSNBUF�EJHJUBMF�DV�QPTJCJMJUBUFB�EF�B�BTDVMUB�NV[JDʅ�EF�B�WJ-
ziona filme; cărți electronice, software educaționale și de di-
vertisment, baze de date cu resurse educaționale locale și glo-
bale.

Tehnologiile moderne în biblioteca pentru copii pot susține dez-
voltarea abilităților digitale ale copiilor și tinerilor, nevoile de lectură și 
învățare. Biblioteca trebuie să fie un spațiu în care copiii pot folosi teh-
nologiile pentru a avea acces la resurse și informații și pot învăța cum 
să evalueze critic aceste informații. Părinții, persoanele care au copii în 
îngrijire și educatorii trebuie să beneficieze de recomandări privind se-
lectarea și utilizarea în siguranță a tehnologiilor pentru a sprijini dez-
voltarea competențelor copiilor, precum și recomandări privind utili-
zarea tehnologiilor în bibliotecă. În acest sens, pot fi necesare studii 
pentru identificarea competenței digitale a copiilor și tinerilor și im-
plementarea programelor de instruire.

Bibliotecarii trebuie să poziționeze biblioteca ca un loc sigur și 
să ofere recomandări pentru a ajuta copiii, adolescenții, părinții să 
fie în siguranță pe Internet. Personalul bibliotecii trebuie să aibă 
cunoștințe și abilități relevante pentru a-i ajuta să utilizeze resurse-
MF�NFEJB�EJHJUBMF��·O�BDFTU�DPOUFYU�(IJEVM�NFOپJPOFB[ʅ�EPDVNFOUVM�
elaborat de Comisia IFLA Biblioteci pentru copii și tineret – Stateme-
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nt on Social Media, Children and Young Adults @the Library - Safety, 
Privacy and Online Behavior/Declarația privind social media, copiii 
și tinerii @Biblioteca – siguranță, confidențialitate și comportament 
ÔO�NFEJVM�PO�MJOF�<�>�

Biblioteca pentru copii și biblioteca publică pentru adulți trebuie 
să fie dotate cu echipamente IT în proporții egale. Biblioteca trebuie să 
dețină: catalog OPAC, stații de lucru multimedia, acces Internet, table-
te și diverse programe (pentru utilizare în bibliotecă și pentru împru-
mut). Deseori, bibliotecile sunt instituțiile cheie din comunitate, care 
oferă acces la Internet de mare viteză. În acest sens, bibliotecarii ar 
trebui să ia în considerare aspectele legale care reglementează accesul 
copiilor la Internet.

Calculatoarele, alte dispozitive digitale și accesul gratuit la Internet 
în bibliotecă pot facilita depășirea barierei digitale de către copiii care 
nu au acces la aceste resurse acasă sau copiii cu dizabilități. Aceștia pot 
încărca materialele necesare pe dispozitivele lor proprii sau pot împru-
muta dispozitive cu cărți preîncărcate. Caracteristicile conținutului 
descărcabil trebuie să fie compatibile cu dispozitivele populare în me-
diul copiilor: smartphone-uri și tablete.

Programele și activitățile cultural-educative elaborate de bi-
blioteci trebuie să reflecte componența demografică și diversitatea 
comunității locale. Este important ca bibliotecarii să asculte opiniile 
utilizatorilor și să furnizeze servicii în consens cu nevoile lor.

Bibliotecile publice au responsabilitatea de a susține lectura, a 
promova cărțile și alte resurse informaționale pentru copii. Biblio-
UFDJMF�QFOUSV�DPQJJ�MF�PGFSʅ�DPQJJMPS�ʲBOTB�EF�B�FYQFSJNFOUB�QMʅDFSFB�
lecturii, le dezvoltă imaginația. Copiii, părinţii lor și persoanele care 
au copii în îngrijire trebuie învăţaţi cum să folosească biblioteca în 
modul cel mai eficient și cum să-și dezvolte abilităţile de utilizare a 
surselor de informare tradiţionale și electronice. Biblioteca pentru 
copii trebuie să desfășoare evenimente speciale pentru toate catego-
riile de copii, indiferent de capacitățile lor fizice: povestiri (story-
telling) și alte activităţi bazate pe serviciile și resursele bibliotecii. 
De asemenea, este important să implicăm copiii și tinerii în organi-
zarea diferitor activități, precum cluburi de lectură, sesiuni de ins-
truire etc. 
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Activitățile și programele pot include:
t� QSPHSBNF�EF�GBNJMJBSJ[BSF�DV�CJCMJPUFDB��
t� MFDپJJ�EF�DVMUVSB�JOGPSNBپJFJ�ʲJ�FEVDBپJF�GBNJMJBMʅ�
t� QSPNPWBSFB�MFDUVSJJ�ʲJ�GPSNBSFB�DJUJUPSJMPS�
t� BCPOBNFOUVM�DPMFDUJW�
t� DMVCVSJ�EF�MFDUVSʅ�
t� QSPHSBNF�DVMUVSBMF�
t� DMVCVM�UFNFMPS�QFOUSV�BDBTʅ�
t� ÔOUÉMOJSJ�DV�TDSJJUPSJ�ʲJ�QPWFTUJUPSJ�	TUPSZUFMMFST
�
t� QSPHSBNF�EF�UJQVM�%SBH�2VFFO�4UPSZUJNF�TBV�3BJOCPX�4UPSZUJ-

me;
t� MFDUVSB�QPF[JJMPS�QFOUSV�DPQJJ�NJDJ�ʲJ�QSFʲDPMBSJ�
t� BDUJWJUʅپJ�EF�IBOENBEF�ʲJ�NFʲUFSJU�
t� BDUJWJUʅپJ�ʲJ�DMVCVSJ�EF�QSPHSBNBSF��
t� MBCPSBUPBSF�EF�DSFBپJF�	NBLFSTQBDF
�
t� KPDVSJ�DSFBUJWF�
t� BDUJWJUʅپJ�NV[JDBMF�ʲJ�UFBUSBMJ[BUF�
1FOUSV�B�ʲJ�FYUJOEF�BSJB�EF�BDUJWJUBUF�ÔO�DPNVOJUBUFB�MPDBMʅ�CJCMJ-

oteca trebuie să ofere servicii pentru toți membrii săi, inclusiv pen-
tru copiii cu dizabilități, copiii cu probleme de sănătate, imigranții, 
refugiații și copiii aflați în situații dificile. Pentru a atrage mai multe 
persoane, biblioteca ar trebui să informeze asociațiile persoanelor cu 
dizabilități despre serviciile accesibile în bibliotecă, implicându-le în 
dezvoltarea programelor și activităților de informare pentru această 
categorie. Bibliotecarii se pot adresa educatorilor, aceștia fiind, adesea, 
QSJNJJ�DBSF� JEFOUJGJDʅ�DPQJJJ�DV�QSPCMFNF�EF� ÔOWʅپBSF��EJTMFYJF�TBV�BV-
tism. Informații despre accesibilitatea evenimentelor trebuie să fie pre-
zentate pe site-ul web al bibliotecii și în materialele promoționale.

Spațiul pentru copii în biblioteca publică trebuie să fie unul adec-
vat și distinct. În clădiri, unde se află compartimente pentru toate 
grupele de vârstă ale membrilor comunității locale, sălile pentru copii 
trebuie să ocupe o parte corespunzătoare din întregul spațiu al biblio-
tecii. Zona pentru copii trebuie să dispună de spațiu propriu, ușor de 
recunoscut și diferit de alte zone ale bibliotecii.

Spațiul bibliotecii pentru copii trebuie să fie proiectat în conformi-
tate cu nevoile actuale și viitoare ale utilizatorilor. Pe lângă satisfacerea 
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nevoilor diferitor grupe de vârstă, spațiul bibliotecii trebuie să poată 
fi transformat (adaptat) pentru diverse tipuri de activități, precum in-
struire și informare, întruniri ale familiilor și grupurilor de adolescenți 
și, de asemenea, pentru evenimente mai mari, precum sesiuni de sto-
rytelling, lecturi în grup, cluburi, prezentări de carte și întâlniri cu au-
tori. Biblioteca pentru copii este un loc pentru lectură, întâlniri, joc și 
socializare, care trebuie să fie sigur, confortabil și atractiv, să faciliteze 
schimbul de idei și să-i încurajeze pe copii să rămână în bibliotecă cât 
mai mult timp.

/V� FYJTUʅ� TUBOEBSEF� VOJWFSTBMF� VOJGPSNF� ÔO� DFFB� DF� QSJWFʲUF� EJ-
mensiunea și designul bibliotecii pentru copii. Cu toate acestea, atunci 
când planificăm un spațiu de bibliotecă pentru copii, trebuie luate în 
considerare următoarele:

t� BNQMBTBSF�DFOUSBMʅ�EBDʅ�FTUF�QPTJCJM�MB�QBSUFS�
t� EFTJHO�BEFDWBU�JOUFSWBMVMVJ�EF�WÉSTUʅ�BM�VUJMJ[BUPSJMPS�	EF�MB�DP-

pii mici până la adolescenți și tineri);
t� QSPJFDUBSF� BEFDWBUʅ� QFOUSV� UPپJ� VUJMJ[BUPSJJ� CJCMJPUFDJJ� JODMVTJW�

pentru cei cu nevoi speciale;
t� TQBپJV� TVGJDJFOU� QFOUSV� DPMFDپJJ� ÔO� BDDFT� QVCMJD� ʲJ� EFQP[JUBSF�

QFOUSV�MFDUVSʅ�TUBپJJ�EF�MVDSV�MB�DBMDVMBUPS�FYQP[JپJJ�ʲJ�MPDVSJ�EF�
muncă ale personalului bibliotecii;

t� TQBپJVM�CJCMJPUFDJJ� USFCVJF� Tʅ� GJF�QSPJFDUBU�QFOUSV�EJWFSTF� UJQVSJ�
de activități și să poată fi utilizat și adaptat pentru organizarea 
de evenimente diferite;

t� JOEJDBUPBSF�QFOUSV�PSJFOUBSF�ÔO�TQBپJVM�CJCMJPUFDJJ�
t� TQBپJV� QFOUSV� ÔOHSJKJSFB� DPQJJMPS� NJDJ� JODMVTJW� MPDVSJ� QFOUSV�

alăptare și schimbarea scutecelor;
t� HSVQVSJ�TBOJUBSF�QFOUSV�GBNJMJF�ʲJ�TFQBSBUF�QFOUSV�CʅSCBپJ�ʲJ�GF-

mei;
t� OJWFM�EF�J[PMBSF�GPOJDʅ�ÔO�GVODپJF�EF�WÉSTUB�WJ[JUBUPSJMPS�
t� MVNJOʅ�TVGJDJFOUʅ�OBUVSBMʅ�ʲJ�TBV�BSUJGJDJBMʅ�
t� UFNQFSBUVSʅ� DPSFTQVO[ʅUPBSF� 	EF� FYFNQMV� BQBSBUF� EF� BFS�

condiționat și încălzire) pentru a asigura condiții bune de lucru 
în orice moment al anului;

t� TQBپJVM� ʲJ�NPCJMJFSVM� USFCVJF� Tʅ� DPSFTQVOEʅ� SFHVMJMPS� EF� TJHV�
ranță a copilului.
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Mobilierul și echipamentele de bibliotecă vor fi utilizate frecvent 
și supuse uzurii, deci trebuie să fie suficient de rezistente pentru a face 
față utilizării intense și ușor de reparat. Pentru adolescenți cel mai 
atractiv este mobilierul confortabil, inclusiv canapele, măsuțe pentru 
cafea, beanbag-uri etc.

Rafturile pentru cărți trebuie să fie interesante și atractive. Pentru 
ca resursele să fie accesibile pentru copii, rafturile în toată zona copii-
lor trebuie fie de înălțime mică.

Iluminatul poate afecta modul în care biblioteca este văzută și per-
cepută de către utilizatori, deci este recomandabil să îmbinăm lumina 
naturală și iluminatul interior.

Indicatoarele din bibliotecă sunt o parte importantă a comuni-
DʅSJJ� DV�VUJMJ[BUPSJJ�� *OEJDBUPBSFMF� WJ[VBMF� ʲJ� UFYUVBMF� TDSJTF� ÔO� MJNCJMF�
comunității locale vor permite tuturor vizitatorilor bibliotecii, inclusiv 
celor cu nevoi speciale, să se simtă mai confortabil și să se orienteze 
mai ușor în spațiile și resursele bibliotecii.

Biblioteca pentru copii trebuie să fie un loc sigur, iar personalul 
acesteia trebuie să cunoască legislația locală în domeniul sănătății și 
securității.

Este important ca utilizatorii să participe la proiectarea și plani-
ficarea spațiilor bibliotecii. Bibliotecarii inovatori ar trebui să se con-
sulte cu copiii și tinerii și să ia în considerare ideile lor pentru crearea 
unui spațiu de bibliotecă.

Programul model danez pentru bibliotecile publice (The Danish 
.PEFM� 1SPHSBNNF� GPS� 1VCMJD� -JCSBSJFT
� FTUF� VO� FYFNQMV� EF� EFTJHO�
inovator și cele mai bune practici. Specialiștii danezi în domeniul 
activității bibliotecar-informaționale Dorte Skot-Hansen, Henrik Joc-
humsen și Casper Hvenegaard Hansen au prezentat un model care de-
TDSJF� USBOTGPSNBSFB�VOFJ�CJCMJPUFDJ�QVCMJDF�EJOUS�VO�TQBپJV�QBTJW�BYBU�
QF� DPMFDپJJ� ÔOUS�VO� TQBپJV�NBJ� BDUJW� QFOUSV� FYQFSJNFOUBSF� JOTQJSBپJF�
și socializare. Modelul include patru „spații”, care se intersectează: 
inspirație, instruire, loc de întâlnire și loc pentru activități creati-
ve. Sarcina comună a acestor patru spații este de a sprijini următoa-
SFMF� QBUSV� PCJFDUJWF� BMF� CJCMJPUFDJJ� QVCMJDF� ÔO� WJJUPS�� �
� FYQFSJFOپʅ�� �
�
JOUFSBDپJVOF���
�EF[WPMUBSF�EF�BCJMJUʅپJ���
�JOPWBپJJ�
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Cele patru spații nu trebuie considerate „camere” concrete în sens 
fizic, ci mai degrabă oportunități care pot fi realizate atât în spațiul 
fizic al bibliotecii, cât și în spațiul virtual.

Modelul poate servi:
t� DB�JOTUSVNFOU�QFOUSV�PSHBOJ[BSFB�SFPSHBOJ[BSFB�QSPJFDUBSFB�ʲJ�

crearea bibliotecilor;
t� DB� JOTUSVNFOU� QFOUSV� EF[WPMUBSFB� CJCMJPUFDJMPS� EF� FYFNQMV�

prin parteneriate;
t� DB�JOTUSVNFOU�EF�NBOBHFNFOU�ʲJ�DPNVOJDBSF�ÔO�FMBCPSBSFB�QMB-

nurilor și politicilor de bibliotecă;
t� DB� JOTUSVNFOU� EF� JOGPSNBSF� B� EFDJEFOپJMPS� MPDBMJ� EFTQSF� SPMVM�

bibliotecii;
t� DB� QVODU� EF� QMFDBSF� QFOUSV� EJTDVپJJ� BTVQSB� SPMVMVJ� CJCMJPUFDJJ�

publice în dezvoltarea continuă a societății democratice.
Marketingul poate fi folosit de bibliotecari pentru a identifica 

nevoile utilizatorilor și a-și planifica eficient activitatea, pentru a 
promova serviciile și resursele destinate copiilor și comunității în an-
samblu.
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Marketingul presupune prognozarea și satisfacerea nevoilor utili-
zatorilor, stabilirea contactului cu aceștia. Va fi nevoie de efort sporit 
și creativitate din partea bibliotecarului pentru a ajunge la grupurile și 
persoanele care nu au obișnuința de a vizita biblioteca sau nu dețin o 
cultură a lecturii. Bibliotecarii pentru copii trebuie să acționeze activ 
în afara bibliotecii și să nu aștepte, pur și simplu, ca non-utilizatorii să 
vină singuri la bibliotecă.

Este important ca o bibliotecă pentru copii să elaboreze un plan de 
marketing și un plan de promovare a resurselor sale în cel mai potrivit 
mod pentru publicul țintă. Planul poate include următoarele:

t� VUJMJ[BSFB� DPOTUSVDUJWʅ� B�NJKMPBDFMPS� UJQʅSJUF� FMFDUSPOJDF� ʲJ� EF�
comunicare;

t� VUJMJ[BSFB�SFپFMFMPS�TPDJBMF�QFOUSV�B�DPNVOJDB�DV�DPQJJJ� UJOFSJJ�
și familiile lor;

t� BGJʲF�ʲJ�FYQP[JپJJ�
t� JOEJDBUPBSF�QFOUSV�PSJFOUBSF�BNQMBTBUF�ÔO�FYUFSJPSVM�ʲJ�JOUFSJP-

rul bibliotecii;
t� HIJEVSJ�ʲJ�QVCMJDBپJJ�EF�QSF[FOUBSF�B�TFSWJDJJMPS�CJCMJPUFDJJ�
t� DBNQBOJJ�EF�QSPNPWBSF�B�MFDUVSJJ�ʲJ�ÔOUÉMOJSJ�DV�TDSJJUPSJJ�
t� DBNQBOJJ�PSJFOUBUF�TQSF�TBUJTGBDFSFB�OFWPJMPS�DPQJJMPS�DV�QSPCMF-

me de sănătate;
t� UÉSHVSJ�EF�DBSUF�
t� PSHBOJ[BSFB�BOVBMʅ�B�4ʅQUʅNÉOJJ�CJCMJPUFDJJ�ʲJ�BMUPS�FWFOJNFOUF�

publice de amploare;
t� QSF[FOUʅSJ�QVCMJDF�ʲJ�JOUFSBDپJVOFB�DV�HSVQVSJMF�DPNVOJUBSF�
"DFBTUʅ� MJTUʅ�OV�FTUF�FYIBVTUJWʅ�QPU�GJ� JODMVTF�ʲJ�BMUF�BDUJWJUʅپJ�EF�

marketing și evenimente promoționale în funcție de specificul local.
Evaluarea este o componentă fundamentală a serviciilor de bi-

bliotecă și parte importantă a procesului de planificare. Evaluarea se 
realizează în mod sistematic, începând de la etapa planificării strategi-
ce și reprezintă un instrument de îmbunătățire a programelor și servi-
ciilor. Evaluând serviciile și programele bibliotecii, putem stabili dacă 
răspund nevoilor copiilor din comunitatea locală. Este recomandabil 
să se elaboreze un plan de evaluare, în care să fie stabilite obiectivele, 
problemele care trebuie investigate, tipurile de informații și datele care 
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trebuie colectate. Pentru a determina eficacitatea programelor și servi-
ciilor pentru copii, trebuie să utilizăm atât indicatori de performanță, 
cât și indicatori cantitativi.

Bibliotecile trebuie să demonstreze părților interesate și comuni-
tății importanța serviciilor pe care le oferă copiilor. La efectuarea aces-
tui tip de evaluare, accentul se pune pe rezultatele sau impactul servi-
ciilor și programelor asupra copiilor și comunității locale. Standardul 
*40������������Methods and procedures for assessing the impact of li-
braries / Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor 
oferă comunității bibliotecare recomandări privind metodele de evalu-
are a impactului și valorii bibliotecilor4.

La elaborarea planului de evaluare a unui program de bibliotecă 
pentru copii, trebuie să luăm în considerare o serie de întrebări practice:

t� $F�WPN�FWBMVB 
t� $F�UJQVSJ�EF�EPWF[J�TVOU�OFDFTBSF 
t� $F�QFSJPBEʅ�EF�UJNQ�FTUF�QPUSJWJUʅ�QFOUSV�FWBMVBSF 
t� $F� DSJUFSJJ� WPS� GJ� VUJMJ[BUF� QFOUSV� B� FWBMVB� FGJDBDJUBUFB�QSPHSB-

mului?
t� $F� TUBOEBSEF� ʲJ� DSJUFSJJ� EF� QFSGPSNBOپʅ� USFCVJF� Tʅ� GJF� BUJOTF�

pentru ca programul să fie considerat de succes?
t� %BDʅ� P� BOBMJ[ʅ� DPNQBSBUJWʅ� USFCVJF� FGFDUVBUʅ� ÔOUS�P� BOVNJUʅ�

perioadă de timp, cât de ușor va fi să reproducem procesul?
t� $F�DPODMV[JJ�QPU�GJ�EFEVTF�EJO�EBUFMF�EJTQPOJCJMF 
t� $VN�SF[VMUBUFMF�PCپJOVUF�WPS�JOGMVFOپB�TDIJNCBSFB 
Informații cu privire la activități, proiecte, programe de bibliotecă 

pentru copii, impactul acestora asupra comunităților locale și modul 
în care contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvolatre Durabilă ale 
ONU se regăsesc în documentul IFLA Libraries and the Sustainable 
Development Goals: a storytelling manual/Bibliotecile și Obiectivele de 
%F[WPMUBSF�%VSBCJMʅ�<�>�ʲJ�QPU�GJ�VUJMJ[BUF�ÔO�BDUJWJUʅپJ�EF�BEWPDBDZ�QFO-
tru biblioteci.

4 Pentru implementarea standardului vezi: Ghid în sprijinul implementării 
4.�*40������������v*OGPSNBSF�ʲJ�EPDVNFOUBSF��.FUPEF�ʲJ�QSPDFEVSJ�QFOUSV�FWBMV-
BSFB� JNQBDUVMVJ�CJCMJPUFDJMPSw��$I�����������Q��%JTQPOJCJM�� file:///J:/IMPACT_Grup/
(IJE���JNQMFNFOUBSF���*40�����@.FUPEF���TJ���QSPDFEVSJ���EF���FWBMVB-
SF���JNQBDU�(IJE@'JOBM�()*%���JNQBDU@'*/"-��������JBOVBSJF��������QEf
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Varianta completă în limba engleză a Ghidului serviciilor de bibli-
otecă destinate copiilor de 0-18 ani poate fi consultată pe site-ul IFLA. 
Lucrarea este disponibilă în condițiile licenței Creative Commons At-
USJCVUJPO�����*OUFSOBUJPOBM�	$$�#:����
�

(traducere adaptată: Lilia Tcaci)

Referințe bibliografice:
1. Guidelines for Children’s Library Services� 	����
�� <DJUBU� ����������>��

Disponibil: https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-chil-
ESFO�T�MJCSBSZ�TFSWJDFT PH����8

2. Guidelines for Continuing Professional Development: Principles 
and Best Practices�� �OE�FEJUJPO�������� <DJUBU� ����������>��%JTQPOJCJM��
https://www.if la.org/files/assets/cpdwl/guidelines/if la-guidelines-
for-continuing-professional-development.pdf

3. Guidelines for Library Services for Young Adults (Revised). [citat 
����������>�� %JTQPOJCJM�� https://www.ifla.org/publications/guideli-
OFT�GPS�MJCSBSZ�TFSWJDFT�GPS�ZPVOH�BEVMUT��SFWJTFE� PH����8

4. Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers. The Hague, 
*'-"� )FBERVBSUFST� ������ ��� Q�� 	*'-"� 1SPGFTTJPOBM� 3FQPSUT� ����
��
*4#/��������������������<DJUBU�����������>��%JTQPOJCJM��https://www.
JGMB�PSH�QVCMJDBUJPOT�JGMB�QSPGFTTJPOBM�SFQPSUT���� PH����8

5. Guidelines for Library Services to Children aged 0-18 / Edited by 
$BSPMZOO�3BOLJO�� �OE� FEJUJPO�� ������ <DJUBU� ����������>��%JTQPOJCJM��
IUUQT���XXX�JGMB�PSH�QVCMJDBUJPOT�OPEF������

6. IFLA School Library Guidelines��OE�FEJUJPO��������<DJUBU�����������>��
Disponibil: https://www.ifla.org/publications/node/9512

7. Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Ma-
OVBM�	����
��<DJUBU�����������>��%JTQPOJCJM��https://www.ifla.org/files/
assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgstorytelling-
manual.pdf 

8. Statement on Social Media, Children and Young Adults @the Library 
- Safety, Privacy and Online Behavior�	����
��<DJUBU�����������>��%JT-
ponibil: https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-
ya/publications/social_media_children_and_young_adults.pdf 

9. The World through Picture Books /Edited by Annie Everall and Viviana 
2VJ×POFT��5IF�)BHVF�*'-"�)FBERVBSUFST�����������Q��	*'-"�1SPGFT-
TJPOBM� 3FQPSUT�� ���
�� <DJUBU� ����������>��%JTQPOJCJM��https://www.ifla.
PSH�GJMFT�BTTFUT�IR�QVCMJDBUJPOT�QSPGFTTJPOBM�SFQPSU�����QEf
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CARTEA ȘI LECTURA ÎN VIZORUL SPECIALIȘTILOR  
DIN COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE

Lilia TCACI
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

1F� ��� TFQUFNCSJF� ����� MB�.PTDPWB� T�B� ÔOUSVOJU�"TBNCMFFB� -FD-
turii din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Evenimentul s-a 
ÔOTDSJT� ÔO� DPOUFYUVM�"OVMVJ�$ʅSپJJ� EFDMBSBU� ÔO� ����� ÔO� TQBپJVM�$4*� ʲJ�
a fost organizat de Uniunea Librarilor din Rusia cu susținerea Fon-
dului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI, 
Asociației Distribuitorilor de Carte din țările CSI, Universității Poli-
tehnice din Moscova și holdingului editorial «Эксмо-АСТ». La acest 
forum internațional au participat delegați din 17 state – țările-membre 
ale CSI, Georgia, Letonia, Lituania, Estonia, Belgia, Franța, Olanda și 
46"�� $JSDB� ���� EF� FEJUPSJ� MJCSBSJ� CJCMJPUFDBSJ� TDSJJUPSJ� DFSDFUʅUPSJ�
cadre didactice, studenți, decidenți, reprezentanți ONG, mass-media, 
bibliofili au discutat despre provocările și perspectivele în domeniul 
FEJUʅSJJ�ʲJ�QSPNPWʅSJJ�DʅSپJJ�ÔO�TQBپJVM�$4*�UFOEJOپFMF�FYJTUFOUF�MB�OJWFM�
mondial și au împărtășit cele mai bune practici și proiecte de promo-
vare a cărții și lecturii.

Mesajele de salut adresate din partea autorităților și instituțiilor 
guvernamentale și asociative din domeniul culturii și editării de car-
UF�BV�GPTU�BYBUF�QF�TJUVBپJB�BDUVBMʅ�ʲJ�QPMJUJDJMF�EF�TUBU�ÔO�EPNFOJV��"V�
fost menționate problemele similare cu care se confruntă domeniul 
editorial în țările CSI: reducerea dramatică a numărului de librării, 
impozitele mari, insuficiența unor programe de stat eficiente pentru 
susținerea editorilor, scriitorilor, librarilor și altor categorii din sfera 
QSPEVDFSJJ� ʲJ�QPQVMBSJ[ʅSJJ� DʅSپJJ��1FOUSV����������� TF�QSFDPOJ[FB[ʅ�
DSFʲUFSFB�QSPEVDپJFJ�FEJUPSJBMF�DV������EBS�ÔO�USFOE�TVOU�DʅSپJMF�FMFD-
tronice și cărțile audio. Canalele cu cele mai mari vânzări sunt ma-

INFORMAȚII DE PESTE HOTARE
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HB[JOFMF�JOUFSOFU�ʲJ�SFپFMFMF�GFEFSBMF�EF�MJCSʅSJJ�	SFTQFDUJW�����ʲJ�����
creștere a vânzărilor). Scăderea producției de carte în format tipărit 
nu denotă neapărat faptul că se citește mai puțin. Se schimbă modul 
de lectură, tot mai mulți preferă lectura pe ecran și nu pe pagina ti-
părită. Datele statistice arată că doar compania „ЛитРес”, unul din 
cei mai mari vânzători de carte electronică din Rusia, a înregistrat 
ÔO�QSJNB�KVNʅUBUF�B�BOVMVJ������P�DSFʲUFSF�B�EFTDʅSDʅSJMPS�DV������
GBپʅ�EF�BDFFBʲJ�QFSJPBEʅ�B�BOVMVJ�������3FGFSJUPS�MB�QSPCMFNB�BUSBHFSJJ�
DPQJJMPS� MB� MFDUVSʅ� T�B�NFOپJPOBU�Dʅ�BOJJ�����������BV� GPTU�EFDMBSBپJ�
Deceniul Copilăriei în Federația Rusă, a fost aprobată Concepția pro-
gramului de susținere a lecturii copiilor și tinerilor, iar în bugetul fe-
EFSBM�QFOUSV������B�GPTU�QSPQVTʅ�BMPDBSFB�TVNFJ�EF���NME�SVCMF�	DJS-
ca 14 mln euro) pentru programele de susținere a lecturii copii lor,  
JODMVTJW�QFOUSV�PSHBOJ[BSFB� MB�.PTDPWB� ÔO�TFQUFNCSJF������B�$PO-
HSFTVMVJ����BM�*##:�

Ședința plenară a continuat cu luările de cuvânt ale unor perso-
OBMJUʅپJ�FYQFSپJ�ÔO�EPNFOJV��*BUʅ�EPBS�DÉUFWB�JEFJ�EFTQSJOTF�EJO�DPNV-
nicările prezentate.

Ceea ce îl deosebește pe homo sapiens de alte ființe sapiens 
(maimuță, cioară, elefant, delfin) este faptul că vorbește și, mai ales, 
scrie și citește, deci este homo legens. Nu contează câte cărți avem, dar 
câți oameni le citesc; dacă o carte nu e citită ea rămâne a fi un simplu 
obiect material. Lectura trebuie percepută ca ceva interesant și atractiv, 
de aceea copilul nu trebuie impus să citească, el trebuie să dorească să 
citească. Pasiunea pentru lectură este un „virus” de care oamenii se pot 
molipsi doar de la alți oameni. Cu regret, avem cel puțin o generație de 
părinți care ei înșiși nu citesc cărți și nu-i încurajează nici pe copiii lor 
să citească. Citirea cărților este esențială pentru dezvoltarea intelectu-
lui și gândirii asociative. Creierul uman este o enormă rețea de neu-
roni, iar cât de dezvoltate sunt legăturile între neuroni depinde foarte 
mult de informația cu care „umplem” creierul, prin urmare, oamenii 
care citesc literatură de calitate, ascultă muzică bună, meditează mult 
vor avea un intelect mai dezvoltat și o gândire asociativă bogată. (Tati-
ana Cernigovskaia, specialist în neurologie și psiholingvistică, doctor în 
biologie, profesor la Facultatea de lingvistică generală a Universității de 
Stat din Sankt-Petersburg).
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Traducerile creează punți între culturi și ne pot ajuta să ne citim 
și să ne înțelegem mai bine unii pe alții. Tehnologiile moderne trebuie 
utilizate activ pentru promovarea cărții și lecturii (emisiuni televiza-
te, canale youtube, portaluri, forumuri pe Internet dedicate literaturii). 
Este oportună editarea unor numere speciale de reviste literare, care să 
fie dedicate literaturii diferitor țări și să fie distribuite în toate biblio-
tecile. (Serghei Șargunov, prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din 
Rusia, vicepreședinte al Comitetului pentru cultură al Dumei de Stat).

Lectura cărților trebuie promovată pe trei paliere în același timp 
– susținând bibliotecile, scriitorii și distribuitorii de carte, în special 
prin politici fiscale și programe realizate la nivel statal. (Fabian Paag-
man, co-președinte al Federației Europene și Internaționale a Librarilor, 
Olanda).

Lectura este factorul de bază care influențează creierul uman, 
imaginația, capacitățile cognitive și emoționale. Totodată, lectura dez-
voltă abilitățile sociale și empatia. În timp ce empatizează cu persona-
jele din cărți, pozitive sau negative, cititorul învață să înțeleagă natura 
umană, să se înțeleagă pe sine și pe alții, or, fără asta niciodată nu vom 
putea face lumea mai bună. (Ali Farazmand, profesor la Facultatea de 
administrare publică a Universității Atlanta din Florida, SUA).

Cartea este spațiul de generare a codurilor semantice. Incertitu-
dinea a devenit o normă a vieții, iar cărțile ne ajută să depășim stresul 
și dezvoltă diversitatea gândirii pentru a înțelege diversitatea sensu-
SJMPS��7JJUPSVM� BQBSUJOF�DʅSپJMPS�QPMJTFNBOUJDF�IZQFSUFYUFMPS� DBSF�QPU�
fi percepute adecvat doar de om, care posedă un anume cod cultural. 
Nicio tehnologie nu poate face față acestei provocări. (Alexandr Asmo-
lov, profesor la Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, 
directorul Școlii de antropologie a viitorului pe lângă Academia Econo-
miei Naționale și Administrării Publice, Moscova).

Discursurile prezentate în cadrul ședinței plenare pot fi accesate 
pe https://www.youtube.com/watch?v�GrltB--2chk

Aspectele abordate în plenul Asambleei au fost dezvoltate în conti-
nuare în ședințele pe secțiuni:

t� 4FDپJVOFB�v-FDUVSB�DB� GBDUPS�EF�CB[ʅ�DBSF� JOGMVFOپFB[ʅ�OJWFMVM�
de cultură și educație al unei națiuni” (subiecte discutate: evalu-
area nivelului de dezvoltare a infrastructurii lecturii în spațiul 
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cultural al țărilor CSI; modul în care interacționează industria 
cărții, legislația și guvernarea în diferite țări; noi oportunități 
de promovare a cărților și lecturii în mediul digital; mecanis-
me de dezvoltare și implementare a programelor de susținere a 
lecturii);

t� 4FDپJVOFB� v/PVM� FDPTJTUFN� BM� FEJUʅSJJ� ʲJ� EJTUSJCVپJFJ� EF� DBSUF��
Provocările erei digitale” (subiecte: transformări pe piața edi-
torială și evoluția modelelor de afaceri; oportunități de promo-
vare a cărților în mediul electronic; servicii informaționale și 
promovarea proiectelor editoriale; noi forme de studiere a pu-
blicului țintă; promovarea în social media și blogosfera; resur-
sele electronice în noua infrastructură a educației; formarea 
spațiului informațional comun al industriei de carte);

t� 4FDپJVOFB�v.BSLFUJOHVM�DʅSپJJ�ÔO�TQBپJVM�FVSPBTJBUJD��4DSJJUPSVM�
o�FYQFSU�ÔO�JOEVTUSJB�DʅSپJJw�	TVCJFDUF��TQFDJGJDVM�QSPDFTVMVJ�MJ-
terar modern; relația scriitor-cititor; dificultățile procesului 
de traducere a operelor literare; importanța concursurilor li-
terare);

t� 4FDپJVOFB�v.FEJVM�FEVDBپJPOBM��$BSUFB��TQBپJVM�QSPGFTJJMPSw�	TV-
biecte: pregătirea cadrelor în domeniul industriei cărții; cartea 
viitorului – în cadrul secțiunii s-a desfășurat și un forum al ti-
nerilor, la care participanții (studenți, tineri autori, editori, gra-
ficieni etc.) au discutat și au prezentat proiecte la tema „Cartea 
viitorului: cum ar trebui să fie încât să vreau să o citesc?”);

t� 4FDپJVOFB� v4QSJKJOJSFB� ʲJ� QSPNPWBSFB� MFDUVSJJ� DPQJJMPS� ʲJ� UJOFSJ-
MPS��FYQFSJFOپʅ�JOUFSOBپJPOBMʅw�	TVCJFDUF��DPQJJJ�ÔO�NFEJVM�EJHJUBM�
particularitățile actuale ale lecturii copiilor; rolul și locul bibli-
otecii în spațiul media și informațional al copiilor; proiecte de 
modernizare și servicii inovative în bibliotecile pentru copii).

Secțiunea dedicată lecturii copiilor a fost organizată de Bibliote-
ca de Stat pentru Copii a Rusiei și a întrunit specialiști din domeniul 
educației și din biblioteci pentru copii și tineret. Au fost prezentate re-
zultatele unor studii privind activitatea copiilor în mediul on-line și 
DPOTVNVM�QSPEVTFMPS�NBTT�NFEJB�QSPJFDUF�QSPHSBNF�FYQFSJFOپF�JOF�
EJUF�EF�QSPNPWBSF�B�CJCMJPUFDJJ�ʲJ�MFDUVSJJ�FYQVTF�EF�DPMFHJJ�EJO�"SNF-
OJB� "[FSCBJEKBO� #FMBSVT� 3VTJB� 6[CFLJTUBO� ʲJ� BMUF� ��ʅSJپ &YQFSJFOپB�
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inovatoare a bibliotecilor pentru copii din Republica Moldova a consti-
tuit subiectul comunicării prezentate de Lilia Tcaci, director adjunct, 
și Angela Nița, șef secție la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă”.

Un eveniment deosebit, desfășurat în cadrul secțiunii, a fost fes-
tivitatea de premiere a laureaților concursului internațional de creație 
literară „Călătorie în lumea poveștilor”, la care au fost invitați învin-
gătorii concursului din cele șase țări participante – Armenia, Azerbai-
djan, Belarus, Kazahstan, Moldova, Rusia – și prezentarea volumului 
colectiv în care au fost incluse poveștile laureaților, editate în original 
și în traducere. Realizarea acestui proiect a fost posibilă grație colabo-
rării între bibliotecile naționale/de stat pentru copii din țările respecti-
ve și susținerii din partea Fondului Interstatal de Colaborare Umani-
tară a statelor-membre ale CSI.

De asemenea, în cadrul secțiunii a fost făcută prezentarea Con-
HSFTVMVJ�BM����MFB�BM�$POTJMJVMVJ�*OUFSOBپJPOBM�BM�$ʅSپJJ�QFOUSV�$PQJJ�ʲJ�
Tineret (IBBY), care se va desfășura la Moscova, în perioada 5-7 sep-
UFNCSJF�������5FNB�DPOHSFTVMVJ�EJO�BDFTU�BO�WB� GJ�� v(SFBU�#JH�8PSME�
through children’s books” (Minunata mare lume prin cărțile pentru 
DPQJJ
��$POHSFTVM�WB�ÔOUSVOJ�DJSDB������EF�QBSUJDJQBOپJ�EJO����EFپ�ʅSJ�

În final, participanții la Asambleea Lecturii au adoptat o rezoluție, 
în care s-a propus:

– Crearea unui centru coordonator în domeniul editării și 
distribuției cărții în statele CSI, Georgia și Țările Baltice, care 
să susțină dezvoltarea literaturilor naționale și schimbul de 
producție editorială;

o�� 4JNQMJGJDBSFB�QSPDFEVSJMPS�WBNBMF�MB�JNQPSUVM�FYQPSUVM�EF�DBS-
te între statele-membre ale CSI;

–  Participarea la festivaluri și târguri internaționale de carte or-
ganizate în spațiul CSI;

– Dezvoltarea cooperării între bibliotecile naționale, camere-
le naționale ale cărții din statele CSI cu scopul schimbului 
de carte și creării bazelor de date comune pentru asigurarea 
informațională a domeniului editorial;

– Realizarea proiectelor și concursurilor internaționale, stimula-
rea și susținerea tinerelor talente;
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–  Intensificarea procesului de traducere din literaturile statelor 
CSI.

Participanții au menționat rolul Asambleei Lecturii pentru dez-
voltarea colaborării internaționale și importanța organizării în conti-
nuare a evenimentelor de asemenea amploare.

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: 
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Дониер Аманович УРАЛОВ
Государственная Детская Библиотека Республики Узбекистан

“Я уверен в том, что нельзя достичь прогресса и высокой 
духовности без книг”

Президент Республики Узбекистан 
 Ш. Мирзиеев

Сейчас, во времена широкомасштабных реформ, происходя-
щих в нашем государстве, стране как никогда нужны читающие 
люди! Чем больше мы будем прививать любовь к чтению нашим 
детям, воспитывая читающее и мыслящее поколение, тем замет-
нее будут достижения мирового уровня в науке, технике, культу-
ре и искусстве.

Мы живем в мире интенсивно развивающемся и пронизан-
ном новизной. В нашу профессиональную жизнь, наряду с но-
выми технологиями, вошло и прочно утвердилось в ней понятие 
“инновация”. В настоящее время, библиотечным профессиональ-
ным сообществом осознано, что перспективы успешного разви-
тия есть только у библиотек, избирающих инновационный путь. 
Инновация в библиотечном деле – это создание принципиаль-
но новых образцов организации работы, выходящих за пределы 
норм, нерегламентированных, выводящих профессиональную 
деятельность на принципиально новый качественный уровень. В 
связи с этим в библиотеках наблюдается обновление содержания, 
методов работы и управления, что стало возможным и за счет 
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внедрения в библиотечную деятельность новых технологий, что 
привело к новому качеству библиотечного дела.

Сегодня библиотека – это творческая площадка для само-
выражения, место общения и обмена опытом, образовательный, 
психологический и социальный центр, где каждый может по-
чувствовать себя нужным, поучаствовать в реализации идей и 
проектов.

В Республике Узбекистан большое внимание уделяется вос-
питанию и образованию гармонично развитого поколения, 
приобщению молодежи к духовно-культурным ценностям, бо-
гатому литературному наследию народа. Последовательно про-
должается осуществляться работа по созданию необходимых 
условий для получения молодежью качественного современно-
го образования.

Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиее-
вым приняты несколько указов и постановлений касательно раз-
вития системы издания и распространения книжной продукции, 
повышения и пропаганды культуры чтения, а также библиотеч-
ӝӞӒӞ�Ӕӕӛӏ�Ә�ӟӠӕӡӢӘӖӏ�ӐӘӐӛӘӞӢӕӚӏӠӕә�����ӜӏӠӢӏ������Ӓ��ӡӞӡӢӞӯӛӞӡӬ�
видеоселекторное совещание, в ходе которого были определены 
важные задачи по повышению духовности молодежи, рассмот-
рены вопросы по усилению внимания к молодежи, ее широкому 
привлечению к духовному развитию, искусству и спорту, форми-
рованию навыков грамотного использования информационных 
технологий, продвижению чтения книг среди молодого поколе-
ния. На данном совещании глава нашего государства выдвинул 
пять важных инициатив по организации социальной, духовно-
просветительской работы по новой системе. Четвертая инициа-
тива – организация системной работы по повышению духовности 
молодежи, в том числе, продвижение чтения.

По предложению президента в республике был проведен 
“Book Chellenge” – руководители администрации, хокимы облас-
тей и районов, министры, предприниматели дарили комплекты 
книг библиотекам школ, в которых учились сами. В ходе этой 
акции среднеобразовательным школьным библиотекам было пе-
редано в дар более 2 млн. книг. Также, в стране ежегодно про-
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водится республиканский конкурс “Юный книголюб”, в котором 
ӣӧӏӡӢӑӣӮӢ���Ӝӛӝ������Ӣӫӡ� ӣӧӏөӘӥӡӯ�Ә�ӡӢӣӔӕӝӢӞӑ�	ӡ����ӟӞ����ӛӕӢ
��
Победитель получает автомобиль Chevrolet Spark.

Министерством народного образования и Союзом Молоде-
жи Узбекистана было организовано и проведено мероприятие 
“Книжный караван”, в рамках которого каждая областная школа 
получила по 1 млн. экземпляров художественной, исторической, 
научно-познавательной литературы. Запланированы реконс-
трукции информационно-библиотечных центров и открытие 
народных библиотек по инициативе предпринимателей. Хочется 
отметить, что Министерством народного образования при со-
ӔӕәӡӢӑӘӘ�ҠӞӡӣӔӏӠӡӢӑӕӝӝӞә�ӔӕӢӡӚӞә�ӐӘӐӛӘӞӢӕӚӘ�ӑ�����������ӒӞӔӏӥ 
планируется пополнить фонды всех школьных библиотек стра-
ны 175 наименованиями художественной литературы. В свою 
очередь, принятые и проводимые государством реформы по 
пропаганде чтения среди молодежи путем проведения различ-
ных смотров и конкурсов, стимулирующих интерес к книжному 
миру, улучшению качества обслуживания населения путем внед-
рения ИКТ и поднятию на новый этап в целом деятельности биб-
лиотек, возлагают на нас большие обязанности.

Мы живем в век информационных технологий, в период 
глобализации, когда информация и знания превратились в не-
отъемлемый “продукт потребления” каждым человеком, а са-
моразвитие является естественным и необходимым на пути 
личности к овладению высоким уровнем профессиональных ка-
честв и навыков. Все это, конечно, отражается и на деятельности 
библиотеки, а именно, на выполнении задач библиотеки, в част-
ности, появляются все новые информационные технологии, дик-
тующие нестандартные инновационные формы и методы работы 
с читателями, креативные способы общения с ними и т.д.

Республиканская детская библиотека� ӞӡӝӞӑӏӝӏ� ӑ� �����
году на базе фонда юношеского отдела Национальной библио - 
 теки им. Алишера Навои. Библиотека находится в ведении 
Минис терства народного образования и не только обслужива-
ет читателей, проводит массовые мероприятия, привлекает де-
тей и подростков к чтению, но и разрабатывает новые формы и 
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методы работы с читателями. Библиотека также является мето-
дическим центром для библиотек республики, оказывает мето-
дическую и практическую помощь библиотекарям.

Республиканская детская библиотека расположена в старин-
ном особняке, памятнике архитектуры, находящегося под охра-
ӝӞә�ӒӞӡӣӔӏӠӡӢӑӏ��ҥӔӏӝӘӕ�ӐӫӛӞ�ӟӞӡӢӠӞӕӝӞ�ӑ������ӒӞӔӣ�ӚӏӚ�ӧӏӡӢӝӞӕ�
имение богатых купцов братьев Ведяевых. Вскоре здание было 
передано городу, в ведение генерал-губернатора. Этот особняк 
был знаменит как место встречи городской знати, здесь проходи-
ли юбилейные торжества и балы. Вот уже на протяжении более 
���ӛӕӢ� ӗӔӏӝӘӕ�ӟӠӘӝӏӔӛӕӖӘӢ�ҮӕӡӟӣӐӛӘӚӏӝӡӚӞә�ӔӕӢӡӚӞә�ӐӘӐӛӘӞӢӕ-
ке и обслуживает детей, начиная с дошкольного возраста до уча-
щихся школ, лицеев и колледжей.

ҨӝӘӖӝӫә�ӤӞӝӔ� ӐӘӐӛӘӞӢӕӚӘ� ӡӞӡӢӏӑӛӯӕӢ� ӐӞӛӕӕ� ������� ӭӚӗӕӜ�
ӟӛӯӠӞӑ�� ҞӘӐӛӘӞӢӕӚӏ� ӞӐӡӛӣӖӘӑӏӕӢ� ӕӖӕӒӞӔӝӞ� ӐӞӛӕӕ� ������ ӧӘӢӏӢӕ-
лей. Благодаря веб-cайтам www.kitob.uz, www.taqvim.uz, www.
odob.uz, созданным Республиканской детской библиотекой, мы 
имеем возможность обслуживать детей по всей республике.

Библиотекой постоянно проводятся различные мероприятия. 
ҰӞӛӬӚӞ�ӑ������ӒӞӔӣ�ӐӫӛӞ�ӟӠӞӑӕӔӕӝӞ���ӚӞӝӤӕӠӕӝӦӘә���ӡӕӜӘӝӏӠӏ�Ә�
25 крупных просветительских мероприятий для руководителей 
детского чтения и библиотекарей. Так, ежегодная научная кон-
ференция “Детское чтение в XXI веке” проводится с участием 
ученых, педагогов, политиков, писателей и издателей. На ней 
обсуждаются проблемы в сфере детского чтения и пути их ре-
шения. Уже превратилось в добрую традицию организовывать 
выездные семинары по инициативе сотрудников библиотеки, в 
ходе которых оказывается методическая и практическая помощь 
библиотекарям республики.

Шагая в ногу со временем, учитывая интересы и потребнос-
ӢӘ�ӟӞӔӠӏӡӢӏӮөӕӒӞ�ӟӞӚӞӛӕӝӘӯ�Ӝӫ�ӑ������ӒӞӔӣ�ӞӠӒӏӝӘӗӞӑӏӛӘ�ӡӑӞӮ�
звукозаписывающую аудиостудию. До сегодняшнего дня записа-
ӝӞ�ӐӞӛӕӕ������ӡӚӏӗӞӚ�Ә�ӠӏӡӡӚӏӗӞӑ�ӞӚӞӛӞ����ӠӞӜӏӝӞӑ��ҬӢ�ӟӠӞӔӏӖӘ�
ӏӣӔӘӞӚӝӘӒ�ӑ�ӐӘӐӛӘӞӢӕӚӣ�ӟӞӡӢӣӟӘӛӞ�����Ӝӛӝ��ӡӣӜ�	�������
�

Также нами выпускается единственный в республике детский 
журнал “Болалар адабиети” (Детская литература), который имеет 
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СД диск. Прослушав диск, пока еще не умеющий читать ребенок 
может познакомиться с представленными в журнале публика-
циями произведений. В журнале печатаются стихи, небольшие 
рассказы как отечественных, так и зарубежных авторов. Прила-
гаются минусовки и ноты известных песен, а также включены 
уроки английского языка.

В библиотеке создан фонд электронных ресурсов. При нали-
чии приложения QR кода на смартфоне можно отсканировать код 
существующей книги и читать ее в любом месте и в любое время.

С целью привития молодежи культуры чтения организу-
ется ряд интересных по содержанию мероприятий. Среди них 
Республиканский фестиваль “Праздник книги”, где для домов 
“Мехрибонлик” (Милосердия) был передан сертификат на покуп-
ку книг на сумму 2 млн. сумов. Регулярно проводятся встречи с 
людьми разных профессий: представителями правоохранитель-
ных органов, врачами, спортсменами, участниками и призерами 
ҬӛӘӜӟӘәӡӚӘӥ�ӘӒӠ��ңӖӕӒӞӔӝӞ���ӏӟӠӕӛӯ�ӑ�ӠӏӜӚӏӥ�ҫӕӔӕӛӘ�ӔӕӢӡӚӞә�
книги во всех библиотеках республики проводится Республикан-
ская акция “Подари ребенку книгу!” В этот день организуются 
дни открытых дверей, ярмарки, выставки-продажи книг всех из-
дательств республики, встречи с писателями. У нас есть еще одна 
хорошая традиция – проведение “Библиогастролей”, в рамках ко-
торых мы выезжаем в реабилитационные детские центры и боль-
ницы с представлениями для детей и вручением книг в качестве 
памятного подарка.

Не остаются без должного внимания и дети из домов мило-
сердия, из многодетных и малоимущих семей, с ограниченны-
ми возможностями. Для них организуются благотворительные 
мероприятия с вручением подарков, например, к праздникам 
Навруз, Новый год и другие. К 1 июня – Международному дню 
защиты детей, для воспитанников домов милосердия, совмест-
но с Фондом развития детского спорта Узбекистана, проводятся 
духовно-просветительские и спортивные мероприятия. Участни-
кам вручаются комплекты книг и спортивное снаряжение.

ңӖӕӒӞӔӝӞ� ӐӘӐӛӘӞӢӕӚӞә� ӟӠӞӑӞӔӯӢӡӯ� ӠӕӡӟӣӐӛӘӚӏӝӡӚӘӕ� ӚӞӝ-
курсы: “Мой любимый литературный герой”, “Читающая школа 
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года”, “Талантливый поэт года”, “Рассказ года” и “Читающая се-
мья”. Все эти конкурсы помогают стимулировать интерес к кни-
ге как источнику знаний, мудрости и опыта, прививать любовь к 
чтению у детей с самых малых лет, развивать творческие способ-
ности каждого ребенка.

Хорошая книга не знает границ и она объединяет читате-
лей. Традиционный фестиваль книголюбов “Книга объединяет 
нас!” читатели всегда ждут с нетерпением. Фестиваль проводит-
ся совместно с различными национальными культурными цен-
трами, действующими в республике, и проходит, как правило, в 
парках культуры и отдыха. Здесь выступают детские коллективы 
национальных культурных центров, самые активные читатели 
получают грамоты, памятные подарки от Министра народного 
образования, от известных писателей, знаменитых артистов и 
певцов.

С развитием информационных технологий и сети Интернет 
библиотека проводит on-line встречи читателей с известными и 
полюбившимся им поэтами, писателями, актерами, артистами 
страны. Так, состоялись встречи-беседы с заслуженным деятелем 
Узбекистана, композитором, руководителем детского коллектива 
песни и танца “Булбулча” (Соловей) Шерматом Ярматовым, с на-
родными писателями и поэтами Узбекистана: Тохиром Маликом, 
Сирожиддином Саййидом и другими. Живое общение с ними 
ӕөӕ� ӐӞӛӬӨӕ� ӑӞӑӛӕӚӏӕӢ� ӑ� ӟӠӞӦӕӡӡ� ӧӢӕӝӘӯ�� ҟ� ����� ӒӞӔӣ� ӞӐӪӯӑӛӕӝ-
ном “Годом Узбекистана” в Республике Казахстан, мы провели не-
сколько on-line встреч с библиотеками Казахстана. Библиотекари 
и читатели обеих стран с удовольствием общались между собой, 
узнали много интересного из жизни и творчества казахских и уз-
бекских писателей.

Все проведенные крупные мероприятия отражаются в СМИ, 
также совместно с Телерадиокомпанией осуществляются различ-
ные проекты, которые пропагандируют библиотеку и активное 
чтение, например: “Let’s go”, “Muzqaymoq parti”.

Библиотекой были установлены международные связи, про-
водятся международные книжные выставки, конкурсы. Со слу-
жебной командировкой выезжали в Корею, где познакомились 



— 109 —

с деятельностью наших корейских коллег и рассказали о работе 
Республиканской детской библиотеки. Деятельность нашей биб-
лиотеки отражена и в средствах массовой информации Японии.

Вспомним изречения Алишера Навои: “Книга – учитель без 
платы и благодарности. Каждый миг дарит она тебе откровения 
мудрости. Это – собеседник, имеющий мозг, покрытый кожей, 
о тайных делах вещающий молча”, “Милее книги в мире нет”. В 
этих кратких изречениях, так ярко и в то же время на доступном 
и понятном языке, отразились суть и значение бесценной пользы, 
которую несет в себе процесс чтения книги, познания мудрости 
и опыта автора, который вкладывает в каждое слово самое доро-
гое – свою душу. Пусть наши старания, силы, труд, направленные 
на воспитание у детей интереса и любви к чтению, дадут добрые 
всходы и чтение станет для них самой сильной страстью и при-
несет им радость познания и счастье.
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