
Împreună pentru comunitate!



Parteneri

 Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

 Biblioteca Națională a Republicii Moldova

 Susținut de programul Novateca / IREX Moldova



Perioada proiectului

16 mai 2017 – 31 decembrie 2017



Scopul proiectului

Asigurarea transferului de cunoștințe și abilități practice

despre managementul prin proiecte atât prin instruiri față în față,

cât și on-line, creând 8 servicii moderne în bibliotecile publice,

amplasate în zone populate de etnii și desfășurînd 8 proiecte de

dezvoltare comunitară sau a bibliotecii, în zonele ce asigură

activitatea metodologică a bibliotecilor din reţea, contribuind la

creșterea numărului de utilizatori noi în bibliotecă și la
bunăstarea socio-economică a vieții acestora.



Etapa I
 Crearea grupului cu rol consultativ format din reprezentanți ai

Asociației Bibliotecari lor din Republica Moldova și ai B N a RM



Grup-țintă

 8 biblioteci din zonele regionale

Chișinău, Cantemir, Briceni și

Soroca privind crearea

serviciilor de bibliotecă bazate

pe dezvoltarea competențelor

moderne în rîndul comunităților

cu minorități

 8 metodiști și 8 directori de 

bibliotecă, selectați în bază

de concurs, care vor fi 

instruiți în scrierea și

managementul proiectelor. 



Selectarea Fundației pentru dezvoltare în livrarea 

cursului „design și management de proiect de 

biblioteci”
 Cercetarea / investigarea necesităților membrilor 

ABRM/BNRM în materie de design și management de proiect 

prin intermediul:

- Chestionar + ghid de interviu de pe un eșantion de 200 membri 

ABRM

- 3 focus grupuri în zonele Nord, Centru, Sud cu participarea a 

15 persoane per focus grup

 Dezvoltarea curriculei în dezvoltarea abilităților de scriere și

management al proiectului în colaborare cu Fundația pentru 

Dezvoltare

 Livrarea cursului grupurilor-țintă



Etapa II

Organizarea instruirilor pentru cele 2 grupuri țintă

 Instruirea a 16 bibliotecari reprezentând biblioteci din zonele locuite de 

etnii – responsabili ABRM

 16 directori/metodiști de biblioteci raionale selectați prin concurs, privind

Managementului Proiectului – responsabili BNRM











Concursul de idei de proiecte

 32 bibliotecari instruiți

 24 proiecte aplicate dintre care 16 proiecte au fost selectate

Bibliotecile finaliste vor implementa:

 8 servicii moderne de bibliotecă dezvoltate de către 8 biblioteci din zonele  

locuite de către minorități

 8 proiecte de dezvoltare comunitară dezvoltate de către bibliotecile 

raionale



Rezultatele concursului
Lansare și împlementarea ideilor de proiecte

8 biblioteci din zonele  locuite de către minorități 8 proiecte de dezvoltare comunitară

Biblioteca publica din s. Stoianovca, r-nul Cantemir Biblioteca Publică Raională “P. Ștefănucă”, Ialoveni

Biblioteca ”I. Mangher”, m. Chișinău Biblioteca Publică Raională, Ștefan Vodă

Biblioteca ”Hristo Botev”, m. Chișinău Biblioteca Publică Raională “T. Isac” , Criuleni

Biblioteca ”Lesea Ukrainka”, m. Chișinău Biblioteca Publică Raională “M. Sadoveanu” , Strășeni

Biblioteca din s. Bogdănești, r-nul Briceni Biblioteca Publică Raională “D. Cantemir”, Ungheni

Biblioteca Publică Raională, or. Taraclia Biblioteca Publică Raională “V. Alescandri”, Telenești

Biblioteca Publică Raională “M. Eminescu”, Rezina Biblioteca Publică Raională “V. Matei”, Leova

Biblioteca Publică Raională “Gr. Vieru”, Călărași Biblioteca Publică Raională “A. Ciurunga”,Cahul



Durabilitate

 Bibliotecile finaliste își vor asuma responsabilitatea de a oferi serviciul pentru o perioadă de cel 

puțin 1 an de zile după încheierea proiectului:

 Vor organiza evenimente locale de lansare

 Vor organiza activități de fundraising și o vor realiza în comunitate

 Membrii ABRM și BNRM vor organiza vizite de monitorizare a implementării proiectelor

 Proiectul va asigura consolidarea și asigurarea continuității unor servicii de formare privind 

realizarea serviciilor inspirate din viața comunității, prin intermediul bibliotecilor publice ceea ce 

va genera schimbări pozitive în societate.



Etapa III
Instruirile online în „Design și management de proiect în 

biblioteci”               

(16-octombrie-30 noiembrie)

 Facilitarea unui curs on-line de către Fundația pentru Dezvoltare

 Selectarea celor 10 formatori care vor fi instruiți on-line în „Design 

și management de proiect în biblioteci” 

 Formatorii vor dezvolta abilități în elaborarea, scrierea și 

managementul proiectelor prin intermediul cursului on-line (cursul 

va dura o lună)

 Formatorii vor trece un curs tradițional de formare de facilitatori cu 

durata de 1 zi



Etapa IV (finală)
Organizarea Bibliothon (1-15 decembrie)

 Prezentarea rezultatelor proiectelor/serviciilor implementate de către 

bibliotecarii instruiți,  cu scopul de a mobiliza, inspira alți colegi de a-și 

implementa servicii pliate pe nevoile comunităților, aplicând modelul 

management de proiecte

 Mobilizarea bibliotecilor participante pe rețele sociale






