PROIECTUL”ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE”
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Organizator
Coorganizator
Perioada de derulare
Sursa de finanțare
Scopul proiectului

ABRM, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 16 biblioteci
publice
ABRM
Biblioteca municipală “B.P. Hașdeu”,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Mai 2017 – mai 2018
Bugetul propriu al bibliotecilor-partcipante (contribuția bibliotecilor 52.300 MDL)
IREX Moldova și Programul Novateca (337.866 MDL)
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă ca urmare a instruirilor în domeniul
managementului prin proiecte.
“… Asigurarea transferului de cunoștințe și abilități practice despre
managementul prin proiecte atât prin instruire față în față, cât și online,
creând 8 servicii moderne în bibliotecile publice amplasate în zone
populate de etnii și desfățurând 8 proiecte de dezvolate comunitară sau a
bibliotecii în zonele ce asigură activitatea metodologică a bibliotecilor din
rețea, contribuind la creșterea numărului de utilizatori noi în bibliotecă și
la bunăstarea socio-economicvă a acestora…”
Citește mai mult: https://www.abrm.md/proiecte/recente/impreunapentru-comunitate/

Descrierea proiectului

Proiectul „Împreună pentru comunitate!” realizat de Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM), îşi propune să
instruiască 16 bibliotecari din comunităţile cu minorităţi etnice şi 16
directori de biblioteci raionale, cum să elaboreze şi să gestioneze corect
diverse proiecte din care vor rezulta servicii noi de bibliotecă, bazate pe
necesităţi concrete ale comunităţilor, şi cum să scrie proiecte de dezvoltare
instituţională sau comunitară.
Rezultatele proiectului:
-Curriculum Design și management de proiect în contextul gîndirii
proiective
-Curs tradițional de scriere și management a proiectelor
-Curs online Design și management de proiect în contextul gîndirii
proiective
-16 metodiști și directori de biblioteci, selectați prin concurs, instruiți în
cadrul cursului tradițional în elaborarea, scrierea și managementul
proiectelor
-16 proiecte de servicii moderne de bibliotecă și proiecte de dezvoltare
comunitară sau instituțională implementate în biblioteci
-10 bibliotecari formatori instruiți să faciliteze sesiuni online de scriere și

management a proiectelor
Citește mai mult:
https://www.abrm.md/instruire-designul-si-managementul-de-proiect-incontextul-gindirii-proiective/

Realizări

https://www.facebook.com/abrmmoldova/photos/?tab=album&album_id=
1868884036485483
“…Gandirea proiectiva pentru bibliotecari, sau managementul prin
proiecte devine pe zi ce trece o provocare pentru bibliotecile publice, dar
și pentru managerii acestora ca o gândire proactivă, orientată spre
producerea unei schimbări. ABRM, ca instituție coordonatoare, în
parteneriat cu Biblioteca Naționala a Reublicii Moldova, cu susținerea
Programului Novateca, a dat start la 25 septembrie, instruirea "Design si
management de proiecte", livrata de Fundatia pentru Dezvoltare. În cadrul
acestui prim-training ABRM va suscita colaborarea cu 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, aplicând managementul prin proiecte și
având în vizor implicarea civică prin incluziune digitală…”
Printre realizări:
32 bibliotecari instruiți
24 proiecte propuse
16 proiecte finaliste
3 focus grupuri (36 partcipanți)
1 chestionar online (136 respondenți)
1 memorandum
3 campanii de colectare de fonduri
Citește mai mult:
https://www.facebook.com/abrmmoldova/photos/a.396310907076144/197
3900569317162/
https://www.facebook.com/abrmmoldova/photos/?tab=album&album_id=
1868884036485483

Linkurile la postările
despre acest proiect

https://www.facebook.com/abrmmoldova/photos/a.1871017229605497/18
71017686272118
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova impreuna cu Biblioteca
Naționala a Republicii Moldova sunt beneficiarele Programului
Novateca… - Mod de acces:
https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/1701391789901376

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova împreună cu Fundația
pentru Dezvoltare și Biblioteca Națională a Republicii Moldova realizează
o cercetare… - Mod de acces:
https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/1834052956635258
Cuibul democrației de la Biblioteca Raională din Ungheni e gata pentru a
găzdui comunitatea… - Mod de acces:
https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/1657489427624946
Ședinţa membrilor echipei implicate în proiectul Împreună pentru
comunitate… - Mod de acces:
https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/1740200556020499
Reusitele in cadrul proiectului "Impreuna pentru comunitate"
https://www.facebook.com/abrmmoldova/photos/a.396310907076144/197
3900569317162/
Concurs de granturi pentru dezvoltarea inovațiilor de bibliotecă... – Mod
de acces:
https://www.abrm.md/concurs-de-granturi-pentru-dezvoltarea-inovatiilorde-biblioteca/?fbclid=IwAR2rS04U7ujvO7if4UumW_nTNZLUg8Jyg5S8m4daXnjfIexmt7U5AA4kas
Serviciul initiat de Biblioteca Raionala din Calarasi, in cadrul proiectului
Impreuna pentru comunitate… - Mod de acces.
https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/2012601162113769
Bibliothon la Biblioteca Centrala (ABRM - BNRM) …- Mod de acces:
https://www.facebook.com/biblioteca.centrala/videos/733275000213374/
Kick off meeting...- Mod de acces:
https://www.facebook.com/abrmmoldova/photos/a.1849092821797938/18
49093055131248â

