
Bibliotecarul – vizionarul din
spatele cărților!

Proiect cultural educa ional ț

Perioadă de desfă urare : 21.04 - 21.05.2021ș

Loca ie: Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea” ț

Argument

Biblioteca de astăzi este despre ceea ce facem în comunitate i pentru membrii ei. În spateleș

căr ilor frumos a ezate pe rafturi, sunt ț ș bibliotecarii, ace ti vizionari, care navighează în toate domeniileș

de activitate i furnizează informa ie de calitate, punându- i în valoare abilită ile profesionale necesareș ț ș ț

pentru a satisface cerin ele i interesele cititorilor. ț ș

Pentru un bibliotecar, fiecare zi este diferită. Poate fi artist, scriitor, administrator, dramaturg,

regizor,  profesii regăsite într-un singur om, cel care în elege cel mai bine cerin ele cititorilor indiferentț ț

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 i un bibliotecar?, are acumș

prilejul  să afle  răspunsul  i  să  descopere acest  lăca  al  căr ilor  i  omul care vine necondi ionat  înș ș ț ș ț

sprijinul său. 

Prin intermediul acestui proiect, invităm to i cititorii să treacă pragul bibliotecii noastreț

cu  încredere  i  cu  inima  deschisă,  să  afle  ș cât  de  diversă  i  de  creatoare  este  activitateaș

bibliotecarului modern.

Scopul proiectului

Scopul  proiectului  este  de  promovare  şi  valorificare  a  imaginii  bibliotecii  şi  a  profesiei  de

bibliotecar.



Obiectivele proiectului

- Atragerea  utilizatorilor  în  spa iul  i  activitatea  bibliotecii  publice  i  promovarea  lecturii  deț ș ș

plăcere;

- Implicarea utilizatorilor în activitatea zilnică a bibliotecarilor pentru cunoa terea acestei profesiiș

nobile;

- Con tientizarea  i  recunoa terea  de  către  utilizatori  a  rolului  important  al  bibliotecii  iș ș ș ș

bibliotecarului în societate;

- Valorificarea cuno tin elor acumulate de către utilizatori ș ț în via a de zi cu zi.ț

Grup intăț

Grupul intă este format din utilizatorii bibliotecii din municipiul i jude ul Gala i, ț ș ț ț fără limită de

vârstă.

Locul de desfă urare: ș Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea” 

Perioadă de desfă urareș : 21 aprilie - 21 mai 2021

Resurse utilizate:

- utilizatori ai bibliotecii;

- bibliotecari;

- colec iile bibliotecii;ț

- echipamente IT.

Concluzii:

Pentru ca utilizatorii bibliotecii să cunoască rolul acestei institu ii, într-o lume în care tehnologiaț

cunoa te  o  dezvoltare  fără  precedent,  bibliotecarul  are  misiunea  de  a  persevera  în  a- i  îmbogă iș ș ț

permanent cuno tin ele, contribuind astfel la educarea i dezvoltarea profesională a cititorilor.ș ț ș

Cu siguran ă, fiecare cititor va pleca de la bibliotecă mult mai bogat!ț

Vă a teptăm cu drag să descoperi i chiar i pentru câteva ore profesia de bibliotecar! ș ț ș

Responsabil Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea” 
oltuz CătălinaȘ


