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Scopul proiectului

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”
Ministreul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
ERIM în Moldova
 Educația continua a tinerilor bibliotecari,
 Asigrarea fluxului de cadre tinere în profesie,
 Motivarea tinerilor bibliotecari de a ramânea în profesie și a se
dezvolta,
 Înzestrarea tinerilor bibliotecari cu instrumente de lucru moderne,
 formarea valorilor și dezvoltarea conceptelor profesionale.
Scopul Academiei de Vară pentru Bibliotecari (AVB) 2020:
 platformă de comunicare și dezvoltare profesională a
bibliotecarilor,
 transfer de cunoștințe,
 augmentarea conștiinței de apartenență profesională,
 schimb de bune practici și idei inovative.
Prin organizarea Academiei de Vară pentru Bibliotecari este asigurată
continuitatea edițiilor anuale ale Academiilor de Vară a Tinerilor
Bibliotecari, inițiate în anul 2016 sub egida ABRM.

Descrierea proiectului

“…Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu Asociația
Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca Națională a Republicii
Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” organizează
în perioada 28-30 iulie 2020, în regim online, Academia de vară pentru
bibliotecari. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Lectura și
universul tehnologiilor digitale”…”
Citește mai mult: https://mecc.gov.md/ro/content/academia-de-varapentru-bibliotecari-se-desfasoara-regim-online

Linkurile la postările
despre acest proiect

Agenda Academiei de vară pentru bibliotecari... – Mod de acces:
http://www.bnrm.md/files/Agenda%20AV%202020.pdf
Academia de vară pentru bibliotecari, Ediția 2020... – Mod de acces:
https://youth.md/academia-de-vara-pentru-bibliotecari-editia-2020/
Academia de vară pentru bibliotecari... – Mod de acces:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2859751
32499530
Academia de Vară pentru Bibliotecari, ziua a 2–a ... – Mod de acces:
https://www.facebook.com/223302287710341/posts/4419243978116130/
A demarat ediția 2020 a Academiei de Vară pentru Bibliotecari ... – Mod
de acces:
https://www.facebook.com/marketingbnrm/posts/1431705920360223
[Frumos salut cu maestrul Iulian Filip la Academia de vara pentru
bibliotecari, 28.08.2020 [Foto]... – Mod de acces:
https://www.facebook.com/marketingbnrm/posts/1432493823614766
Impresii a beneficarilor
proiectului

„...Cum a fost Academia de vară pentru bibliotecari pentru mine ca fost
participant? Super tare! O experienţă profesională valoroasă, revelatoare,
unde acumulezi un bagaj de cunoştinţe care te ajută să-ţi conturezi drumul
profesional! O experienţă unde am învăţat că biblioteca nu este numai
despre carte sau lectură (deşi 2020 este declarat Anul Lecturii), dar este şi
despre oameni, pasiune, dăruire, dorinţa de a creşte şi a te dezvolta, despre
curaj, perseverenţă, etc. O stare de spirit, pe care încerc să o păstrez în
continuu! Mult succes viitorilor participanţi (păcat că numai odată putem
participa )! Baftă!..”
Cristina Oncea
https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/4327296200644242

