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IT/LIB 

 au fost instruiţi 58 de bibliotecari în tehnologia 

informaţiei şi administrarea calculatoarelor cu Internet 

pentru public; 

 



IT-LIB 



Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă 

 au fost instruiţi 69 de bibliotecari în organizarea 

serviciilor noi de bibliotecă (alegerea publicului ţintă, 

conceptul de resurse bibliotecare, promovarea 

serviciilor de bibliotecă, evaluarea eficacităţii 

serviciilor); 

 au aplicat şi au câştigat micrograntul “Serviciu nou în 

biblioteca mea” patru comune din judeţul Cluj: 

Floreşti, Sănduleşti, Frata, Cămaraşu 



Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă 



Cum găseşti o carte de... muncă?  

 proiectul s-a derulat la Centrul judeţean de formare Biblionet, 
cu utilizarea echipamentelor din dotare şi în 20 de biblioteci 
publice din judeţul Cluj; 

  s-au realizat 161 sesiuni de instruire la care au participat 499 
de persoane, dintre care 34 şi-au găsit un loc de muncă;  

 serviciul oferit prin intermediul proiectului este continuat şi în 
prezent, la cerere, în toate bibliotecile publice din judeţul Cluj 
care au dotări primite în cadrul Programului Biblionet;  



Cum găseşti o carte de... muncă? 



BaniIQ 

  au fost instruiţi 15 bibliotecari în cadrul Proiectului - 

pilot de educaţie financiară de bază, organizat în 

colaborare cu IREX, VISA şi Junior Achievement Young 

Enterprise; 

  300 de membrii ai comunităţilor deservite de aceste 

biblioteci au participat la sesiuni de informare în 

cadrul acestui proiect şi s-au înscris la concursul on-

line 

 



BaniIQ 



BaniIQ 

 Biblioteca Comunală Frata a fost desemnată printre cele trei 

biblioteci câştigătoare, la nivel naţional, a concursului lansat de 

IREX România 



iDrept Monitor 

 au fost instruiţi 8 bibliotecari locali din biblioteci 

interesate să ofere în bibliotecă un serviciu gratuit de 

informare juridică şi legislativă comunităţii prin 

intermediul platformei iDrept Monitor;  



iDrept Monitor 



APIA 

 au fost organizate două sesiuni de instruire la care au 

participat 29 de bibliotecari; 



Povestiri Digitale 

 au fost instruiţi bibliotecari din 10 biblioteci publice locale din judeţul Cluj  



Cursuri de iniţiere în utilizarea 

calculatorului pentru vârstnici 

 Au fost instruite un număr de  418 persoane cu 

vârste cuprinse între 60 şi 85 de ani; 



Cursuri de iniţiere în utilizarea 

calculatorului  

pentru vârstnici 



Cursuri de iniţiere în utilizarea 

calculatorului 

 pentru vârstnici 



Webinar 

 Participarea în proiectul pilot organizat de IREX cu 

sprijinul General Electric şi destinat medicilor de familie 

din judeţele Cluj,Dolj, Iaşi şi Satu Mare. 

 Tema: „Electrocardiografia clinica – O abordare practica” 



Webinar 



 “Vreau să-mi citeşti!” 

 organizarea unor sesiuni de instruire pentru 

bibliotecarii Secţiilor pentru copii a Bibliotecii “B. P. 

Hasdeu”, Chişinău în domeniul învăţării 

intergeneraţionale (gestionarea unor grupuri 

multigeneraţionale, aplicarea unor tehnici speciale de 

lectură); 

 25 de bibliotecari instruiţi; 

 



“Vreau să-mi citeşti!” 



 “Vreau să-mi citeşti!” 

 
 organizarea de ateliere de lectură intergeneraţională la 

Secţiile pentru copii a bibliotecii şi în 4 biblioteci din 
judeţ, care au avut ca scop creşterea atractivităţii 
lecturii prin dezvoltarea capacităţii de inter-relaţionare 
între părinţi, bunici şi copii; 

 40 ateliere intergeneraţionale; 
 60 de ore de lectură în familie; 
 117 de participanţi (bunici, părinţi, copii); 

 
 

 



“Vreau să-mi citeşti!” 

 



Vă mulţumesc pentru atenţie! 


