Bibliotecarul – vizionarul din
spatele cărților!
Proiect cultural educațional
Perioadă de desfășurare : 21.04 - 21.05.2021
Locație: Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”

Argument
Biblioteca de astăzi este despre ceea ce facem în comunitate și pentru membrii ei. În spatele
cărților frumos așezate pe rafturi, sunt bibliotecarii, acești vizionari, care navighează în toate domeniile
de activitate și furnizează informație de calitate, punându-și în valoare abilitățile profesionale necesare
pentru a satisface cerințele și interesele cititorilor.
Pentru un bibliotecar, fiecare zi este diferită. Poate fi artist, scriitor, administrator, dramaturg,
regizor, profesii regăsite într-un singur om, cel care înțelege cel mai bine cerin țele cititorilor indiferent
de vârstă.
Noi trebuie să spunem povestea fascinantă a profesiei de bibliotecar, într-un mod care rezonează
cu cititorul. Dacă cititorul s-a întrebat vreodată: pentru ce este o bibliotecă și un bibliotecar?, are acum
prilejul să afle răspunsul și să descopere acest lăcaș al cărților și omul care vine necondiționat în
sprijinul său.
Prin intermediul acestui proiect, invităm toți cititorii să treacă pragul bibliotecii noastre
cu încredere și cu inima deschisă, să afle cât de diversă și de creatoare este activitatea
bibliotecarului modern.
Scopul proiectului
Scopul proiectului este de promovare şi valorificare a imaginii bibliotecii şi a profesiei de
bibliotecar.

Obiectivele proiectului
-

Atragerea utilizatorilor în spațiul și activitatea bibliotecii publice și promovarea lecturii de
plăcere;

-

Implicarea utilizatorilor în activitatea zilnică a bibliotecarilor pentru cunoașterea acestei profesii
nobile;

-

Conștientizarea și recunoașterea de către utilizatori a rolului important al bibliotecii și
bibliotecarului în societate;

-

Valorificarea cunoștințelor acumulate de către utilizatori în viața de zi cu zi.

Grup țintă
Grupul țintă este format din utilizatorii bibliotecii din municipiul și județul Galați, fără limită de
vârstă.
Locul de desfășurare: Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”
Perioadă de desfășurare: 21 aprilie - 21 mai 2021
Resurse utilizate:
- utilizatori ai bibliotecii;
- bibliotecari;
- colecțiile bibliotecii;
- echipamente IT.
Concluzii:
Pentru ca utilizatorii bibliotecii să cunoască rolul acestei instituții, într-o lume în care tehnologia
cunoaște o dezvoltare fără precedent, bibliotecarul are misiunea de a persevera în a- și îmbogă ți
permanent cunoștințele, contribuind astfel la educarea și dezvoltarea profesională a cititorilor.
Cu siguranță, fiecare cititor va pleca de la bibliotecă mult mai bogat!
Vă așteptăm cu drag să descoperiți chiar și pentru câteva ore profesia de bibliotecar!
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