
Fotografia ta, istoria noastră! Amintirile voastre, istoria Gala iuluiț !
Proiect de recuperare a memoriei fotografice a ora ului Gala iș ț

Scop: promovarea rolului bibliotecii jude ene în procesul de recuperare i de conservare a memorieiț ș
locale

Obiective: 
• completarea  colec iilor  de  istorie  locală  ale  Bibliotecii  Jude ene  „V.A.  Urechia”  cuț ț

documente în format fizic sau digital;
• îmbogă irea fondului Colec iilor speciale (fotografii, acte, afi e etc.) al Bibliotecii Jude eneț ț ș ț

„V.A. Urechia”;
• integrarea documentelor în catalogul electronic al bibliotecii;
• completarea  informa iilor  specifice  bibliografiei  locale  a  jude ului  Gala i,  cu  privire  laț ț ț

oameni, institu ii, clădiri, străzi etc., parte a memoriei locale;ț
• promovarea importan ei dona iei i a donatorilor în păstrarea i promovarea istoriei locurilor.ț ț ș ș

Grup intă:ț  comunitatea locală, gălă eni din ară i din diasporaț ț ș

Promovare: mass-media, facebook

Activită i:ț
• expozi ii  de  fotografii  i  documente  intrate  în  colec iile  bibliotecii  prin  intermediulț ș ț

donatorilor, pe diverse tematici, organizate la sediul bibliotecii;
• expozi ii  de  fotografii  i  documente  intrate  în  colec iile  bibliotecii  prin  intermediulț ș ț

donatorilor, pe diverse tematici, organizate în format digital, pe conturile de facebook ale
Serviciului Referin e i compartimentului Colec ii speciale;ț ș ț

• promovarea proiectului i a importan ei dona iei în mass-media;ș ț ț
• colectarea de fotografii i documente în format fizic sau digital;ș
• digitizarea documentelor în format fizic;
• descrierea dona iilor în catalogul electronic al bibliotecii;ț
• postări  pe  blogul  Bibliotecii  Jude ene  „V.A.  Urechia”  sau  pagini  dedicate  pe  platformaț

Infoghid, pe suport wiki a bibliotecii.

Resurse umane: personalul Serviciului Referin e i compartimentului Colec ii specialeț ș ț
Resurse materiale: scanner fix, hard disk extern, stick-uri memorie, DVD/CD-uri, afi e, pliante,ș
flutura iș


