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PROGRAMUL PROGRAMUL 
““Biblionet Biblionet –– Lumea în biblioteca mea”Lumea în biblioteca mea”

BiblionetBiblionet esteeste un program de un program de cincicinci aniani care care 
faciliteazfaciliteazăă românilorromânilor accesulaccesul gratuitgratuit la la 
informaţieinformaţie, , prinprin dezvoltareadezvoltarea unuiunui sistemsistem de de 
bibliotecibiblioteci publicepublice modernemoderne înîn RomâniaRomânia;;



PROGRAMUL PROGRAMUL 
““Biblionet Biblionet –– Lumea în biblioteca mea”Lumea în biblioteca mea”

Componentele principale ale programului:Componentele principale ale programului:

Facilitarea accesului la Facilitarea accesului la 
informaţie;informaţie;

PregPregăătirea bibliotecarilor tirea bibliotecarilor 
din Bibliotecile publice;din Bibliotecile publice;

Promovarea valorilor Promovarea valorilor 
bibliotecilor pentru bibliotecilor pentru 
comunitcomunităăţi;ţi;

Asigurarea sprijinului Asigurarea sprijinului 
guvernamental;guvernamental;



CPC CPC –– Concursul de Participare  Concursul de Participare 
ComunitarComunitarăă

A fost lansat în anul 2007;A fost lansat în anul 2007;
Încurajează iÎncurajează implicareamplicarea comunitcomunităăţţilorilor îîn n utilizareautilizarea
noilornoilor tehnologiitehnologii genergenerâândnd ideiidei noinoi de de 
promovarepromovare a a dezvoltdezvoltăăriirii locale locale prinprin intermediulintermediul
bibliotecilorbibliotecilor. . 
Au existat 1Au existat 133 ediţii ale concursului cu 1ediţii ale concursului cu 1224 4 
propuneri de proiecte, primind finanţare 1propuneri de proiecte, primind finanţare 155;;



Ediţia CPC Ediţia CPC ––
septembrie septembrie -- octombrie 2009octombrie 2009

Au fost înscrise 10 proiecte, dintre care Au fost înscrise 10 proiecte, dintre care 
doudouă ă propuse de biblioteca noastrpropuse de biblioteca noastrăă::
1. 1. CIE (Centru de Informare şi CIE (Centru de Informare şi 
Educare) Educare) –– Cu Noi şi pentru NOICu Noi şi pentru NOI;;
2. 2. Prin Univers Prin Univers ––via Biblioteca, via Biblioteca, 
amândoamândouuă ă ajungând în faza finală de ajungând în faza finală de 
selecţie, priminselecţie, primindd finanţare doar primul.finanţare doar primul.



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 

–– CU NOI ŞI PENTRU NOICU NOI ŞI PENTRU NOI

îşiîşi propunepropune ssăă raspundraspundăă nevoilornevoilor de de informareinformare ale ale uneiunei
comunitcomunităăţţi i defavorizatedefavorizate formatformatăă din din localitlocalităăţţileile
aparaparţţininăătoaretoare municipiuluimunicipiului BaiaBaia Mare, Mare, respectivrespectiv FirizaFiriza, , 
ValeaValea NeagrNeagrăă şşi i BlidariBlidari, cu o , cu o populapopulaţţieie estimatestimatăă la la 
aproximativaproximativ 4000 4000 locuitorilocuitori, , izolaizolaţţi de aria urbani de aria urbanăă a a 
municipiuluimunicipiului BaiaBaia Mare de cMare de căătretre LaculLacul de de AcumulareAcumulare
StrStrââmtorimtori--FirizaFiriza. . AceastAceastăă comunitatecomunitate nu nu poatepoate beneficiabeneficia
de de bibliotecabiblioteca comunalcomunalăă, din , din cauzacauza subordonsubordonăăriirii eiei la la 
administraadministraţţiaia locallocalăă BaiaBaia Mare, Mare, localitlocalităăţţileile menmenţţionateionate
fiindfiind declaratedeclarate cartierecartiere adiacenteadiacente ale ale oraoraşşuluiului BaiaBaia Mare. Mare. 



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 

–– CU NOI ŞI PENTRU NOICU NOI ŞI PENTRU NOI

PARTENERIPARTENERI
Asociaţia Mansio Asociaţia Mansio –– preşedinte Adrian Hochia;preşedinte Adrian Hochia;
Consiliul Local al Tinerilor Consiliul Local al Tinerilor –– Primăria Baia Mare  Primăria Baia Mare 
-- coordonator coordonator –– Onoriu Dan; Onoriu Dan; 
Şcoala nr. 9 Ferneziu Şcoala nr. 9 Ferneziu –– director director –– Laurenţiu Laurenţiu 
Ştefănescu, structuri Şcoala cu clasele IŞtefănescu, structuri Şcoala cu clasele I--VIII nr. VIII nr. 
13 Firiza 13 Firiza –– profesor coordonator profesor coordonator –– Pavel Pavel 
Mureşan şi Şcoala cu clasele IMureşan şi Şcoala cu clasele I--IV  Valea Neagră IV  Valea Neagră 
–– profesor coordonator profesor coordonator –– Pavel Mureşan;Pavel Mureşan;
 Parohia ortodox Parohia ortodoxă ă Firiza Firiza –– Gheorghe Marincaş;Gheorghe Marincaş;
Punctul sanitar Firiza Punctul sanitar Firiza –– Liliana Magdaş;Liliana Magdaş;



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 

–– CU NOI ŞI PENTRU NOICU NOI ŞI PENTRU NOI

Scopul proiectuluiScopul proiectului este facilitarea accesului la informare şi este facilitarea accesului la informare şi 
educare. educare. 
Obiectivele proiectului:Obiectivele proiectului:
1.1. crearea unui Centru de informare şi educare;crearea unui Centru de informare şi educare;

2. creşterea gradului de informare, educare şi 2. creşterea gradului de informare, educare şi 
comunicare a comunitcomunicare a comunităăţii defavorizate;ţii defavorizate;

3. 3. atragerea unui numatragerea unui număăr cât mai mare de noi r cât mai mare de noi 
utilizatori ai Bibliotecii Judeţene prin acest centru.utilizatori ai Bibliotecii Judeţene prin acest centru.



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 

–– CU NOI ŞI PENTRU NOICU NOI ŞI PENTRU NOI

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” îşi propune să răspundă nevoiBiblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” îşi propune să răspundă nevoilor de lor de 
informare ale unei comunitinformare ale unei comunităăţi defavorizate; ţi defavorizate; 
Centrul va oferi acces direct la date şi informaţii prin intermeCentrul va oferi acces direct la date şi informaţii prin intermediul diul 
tehnologiei informatice stimulând astfel interesul pentru dezvoltehnologiei informatice stimulând astfel interesul pentru dezvoltarea tarea 
abilitabilităăţilor de utilizare a calculatorului şi perfecţionarea cunoştinţeţilor de utilizare a calculatorului şi perfecţionarea cunoştinţelor în lor în 
domeniu precum şi atragerea de noi utilizatori ai bibliotecii;domeniu precum şi atragerea de noi utilizatori ai bibliotecii;
Va fi o alternativVa fi o alternativă ă elevilor care nu deţin mijloace informatice în familie şi elevilor care nu deţin mijloace informatice în familie şi 
care ulterior derulcare ulterior derulăării cursurilor la clase sau participrii cursurilor la clase sau participăării la cursuri organizatrii la cursuri organizate
de centru, îşi pot exersa deprinderile formate în domeniul inforde centru, îşi pot exersa deprinderile formate în domeniul informaticii, al maticii, al 
utilizutilizăării Internetului şi folosirii informaţiilor oferite de acesta;rii Internetului şi folosirii informaţiilor oferite de acesta;
OferOferă ă posibilitposibilităăţi de căutare a unor locuri de muncă prin intermediul ţi de căutare a unor locuri de muncă prin intermediul 
anunţurilor existente pe siteanunţurilor existente pe site--urile diferitelor instituţii publice sau societăţi urile diferitelor instituţii publice sau societăţi 
comerciale, aspect foarte important în aceste comunităţi, avânducomerciale, aspect foarte important în aceste comunităţi, avându--se în se în 
vedere slaba dezvoltare a zonei şi oferta limitată de locuri de vedere slaba dezvoltare a zonei şi oferta limitată de locuri de muncmuncă ă 
precum şi lipsa mijloacelor de informare penprecum şi lipsa mijloacelor de informare penttru cei interesaţi.ru cei interesaţi.



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 

–– CU NOI ŞI PENTRU NOICU NOI ŞI PENTRU NOI

Suma finanţată este de 2400 USD;Suma finanţată este de 2400 USD;
Perioada de implementare a proiectului este de 4 luni (16 Perioada de implementare a proiectului este de 4 luni (16 
noiembrie 2009 noiembrie 2009 –– 19 martie 2010);19 martie 2010);
Echipa de proiect: Echipa de proiect: 1 coordonator proiect: Oana Ungurean1 coordonator proiect: Oana Ungurean

1 specialist IT: Marcel Ţura1 specialist IT: Marcel Ţura
                                   1                                    1 persoanpersoană ă serviciu administrativ: Ioan Micleserviciu administrativ: Ioan Micle

3 bibliotecari: Valentina Rot3 bibliotecari: Valentina Rotaru, Simona Gaboraru, Simona Gabor
Corina Martin ŞCorina Martin Şandorandor

1 psiholog/sociolog: Achim La1 psiholog/sociolog: Achim Laura Biancaura Bianca
2 voluntari: Ioana Otilia Hoc2 voluntari: Ioana Otilia Hochia, Adrian Hochiahia, Adrian Hochia



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 
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ActivitatiActivitati cece vorvor fifi realizaterealizate

IntIntââlnirilniri cu cu elevielevi, cadre , cadre didacticedidactice şşi i localnicilocalnici din din celecele treitrei
localitlocalităăţţi (i (FirizaFiriza, , BlidariBlidari, , ValeaValea NeagrNeagrăă) ) pentrupentru
promovareapromovarea proiectuluiproiectului şşi a i a CentruluiCentrului;;
InstruireaInstruirea voluntarilorvoluntarilor cece vorvor activaactiva la CIE la CIE îîn n cadrulcadrul
CentruluiCentrului de de formareformare din din bibliotecabiblioteca noastrnoastrăă;;
OrganizareaOrganizarea de de cursuricursuri de de iniiniţţiereiere pepe calculator a calculator a 
doritorilordoritorilor din din celecele treitrei localitlocalităăţţi; i; 
ConferinConferinţţe de prese de presăă, , seminariiseminarii, , îîntrunirintruniri ale ale echipeiechipei de de 
proiectproiect;;



Proiect Proiect -- CIECIE
(CENTRU DE INFORMARE (CENTRU DE INFORMARE ŞI EDUCARE) ŞI EDUCARE) 

–– CU NOI ŞI PENTRU NOICU NOI ŞI PENTRU NOI
MaterialeMateriale cece vorvor fifi realizaterealizate

PliantePliante de de promovarepromovare a a proiectuluiproiectului;;
PliantePliante de de promovarepromovare a a CentruluiCentrului;;
AfiAfişşe;e;
FluturaFluturaşşi;i;
StatisticiStatistici;;
ChestionareChestionare;;
FiFişşe de e de monitorizaremonitorizare;;
FiFişşe de e de evaluareevaluare;;
AricoleAricole de de prezentareprezentare a a proiectuluiproiectului şşi a i a CentruluiCentrului..



VVă ă mulţumim!mulţumim!

20.11.200920.11.2009


