Împreună online
Proiect cultural-educațional
derulat de Filiala nr. 2 ”Paul Păltănea”, în colaborare cu Fundația ”Andreiana Juventus”
pe parcursul anului 2021

Argument
Peste manifestările și activitățile culturale cu care ne-am obișnuit comunitatea locală,
plutesc încă nori negri... În ultimul an, un virus nemilos ne-a deturnat de la activitățile cotidiene și
ne-a obligat să ne izolăm, să nu ne bucurăm de interacțiunea umană și de lucrurile firești ale vieții.
Am adoptat fiecare o serie de reguli și restricții necesare pentru siguranța noastră, conștienți
de gravitatea situației și de impactul negativ asupra activităților și resurselor din cadrul instituțiilor
de cultură. Nu am fost pregătiți pentru această lovitură de proporții, dar suntem pregătiți să găsim
soluții și să mergem înainte, folosind toate mecanismele și mijloacele necesare prin care să
contribuim la salvarea actului cultural și a omenirii.
Printre producătorii de valori culturale se numără și Biblioteca, această instituție de cultură
care își lărgește permanent orizontul folosind mediul virtual ca unicul mod de comunicare și
atragere la lectură a tuturor membrilor comunității.
Este evident că tehnologia a jucat un rol enorm în depășirea acestei crizei și ne-a permis să
rămânem conectați la realitate. Pentru cei mai mulți dintre noi mediul virtual a fost unica fereastră
spre lume. Ne-am folosit de această oportunitate, transferând toate activitățile și programele
culturale inițiate de noi în acest mediu generos și prietenos, care, iată, ne permite să fim mai
aproape de utilizatorii noștri și să conștientizăm împreună că nu putem supraviețui fără cultură
comunicare și relaționare.
Scop
Atragerea în mediul online a tuturor utilizatorilor indiferent de vârstă și prezentarea
activităților și programelor culturale cuprinse în proiectele educaționale ale instituțiilor partenere.
Obiectivele
- informarea membrilor comunității despre proiectele culturale ce au loc și implicarea
acestora în viața culturală;
- oferirea de produse şi servicii diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
- creşterea gradului de acces al utilizatorilor în mediul online și punerea în valoare a
patrimoniului cultural;
- dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de cultură și cele de învățământ.

Rezultate așteptate
- descoperirea și dobândirea abilităților de utilizare a echipamentelor electronice;
- însușirea cunoștințelor de bază în utilizarea diferitelor aplicații de comunicare și relaționare cu
ceilalți participanți;
- conștientizarea faptului că biblioteca este o alternativă educativă de petrecere a timpului în mod
util și informativ prin activitățile propuse.
Grupul țintă
Utilizatorii bibliotecii indiferent de vârstă.
Locul de desfăşurare
În mediul online pe pagina de facebook a filialei : https://www.facebook.com/BVAU-Filialanr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83537902519608781
Resursele ce vor fi utilizate
- umane: bibliotecari, utilizatori ai bibliotecii;
- materiale: computer; cameră web, căști audio;
- mediul online: pagini web.
Evaluarea activității și a participanţilor
Se va efectua o evaluare lunară a activităților și temelor incluse în cadrul întâlnirilor online și se vor
identifica noi instrumente digitale care să ne ajute să fim conectați în siguranță în mediul virtual.
Concluzii:
Bibliotecarii sunt nevoiți să inoveze permanent, să experimenteze și să contribuie la cursul
firesc al activităților culturale în comunitate, indiferent de situație. Peste acest domeniu nu trebuie
să se aștearnă liniștea.
Ca oameni ai cărții, suntem datori să fim aproape de comunitate, să ne bucurăm de toate
oportunitățile care ni le oferă spațiul virtual, să reflectăm împreună să conturăm un alt viitor.....

C.S. Lewis, poet și romancier irlandez, spunea: „Nu poți să te întorci și să schimbi
începutul, dar poți să începi de acolo de unde te afli și să schimbi sfârșitul”.

Asta vom face împreună... online!

