Capitolul 3 – Centrul de formare al bibliotecii

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013
Formatori: Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan

CURSURI ORGANIZATE PENTRU BIBLIOTECARI:

21-25 Ianuarie 2013 – Cursul ITLIB - inițiere și
utilizare a calculatoarelor și de gestionare a
serviciului Calculatoare cu Internet pentru Public. Au
fost instruiți 7 bibliotecari din județul Vrancea în
utilizarea calculatorului, imprimantei, scanerului,
videoproiectorului, internetului și în gestionarea
noilor servicii de bibliotecă ce utilizează tehnologia
IT. Cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și
Tineret, formator: Margareta Tătăruș

28 ianuarie – 1 februarie 2013 - Cursul ITLIB - inițiere și utilizare a calculatoarelor și de gestionare
a serviciului Calculatoare cu Internet pentru Public. Au fost instruiți 6 bibliotecari din județul
Vrancea în utilizarea calculatorului, imprimantei, scanerului, videoproiectorului, internetului și în
gestionarea noilor servicii de bibliotecă ce utilizează tehnologia IT. Cursul s-a desfășurat la Secția
pentru Copii și Tineret, formator: Margareta Tătăruș
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13-15 mai 2013 – Cursul Bazele Serviciilor Noi
de Bibliotecă. Au fost instruiți 9 bibliotecari
din județul Vrancea în crearea de servicii noi
de bibliotecă bazate pe cunoașterea
comunității și a nevoilor oamenilor care
utilizează/pot utiliza serviciile bibliotecii.
Cursul s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic,
formatori: Margareta Tătăruș și Nicoleta
Oprișan

10 – 12 iunie 2013 - Cursul ITLIB - inițiere și utilizare a
calculatoarelor și de gestionare a serviciului
Calculatoare cu Internet pentru Public. Au fost
instruiți 5 bibliotecari din județul Vrancea în utilizarea
calculatorului,
imprimantei,
scanerului,
videoproiectorului, internetului și în gestionarea
noilor servicii de bibliotecă ce utilizează tehnologia IT.
Cursul s-a desfășurat la Sala de Lectură, formator:
Nicoleta Oprişan.

17 iulie 2013 - Training-ul de educație financiară BaniIQ pentru bibliotecarii publici din județul
Vrancea. Au fost instruiți 20 de
bibliotecari din județul Vrancea.
BaniIQ este un program de educaţie
financiară
prin
care
participanţii
îşi îmbunătăţesc cunoştinţele despre
produsele şi conceptele financiare, cum
ar fi: buget, planificare, investiţii, venituri
şi cheltuieli, credite, risc financiar, etc.
Prin informare, instruire şi consultanţă, îşi
dezvoltă abilităţile şi încrederea pentru a
deveni mai conştienţi de riscurile şi de oportunităţile existente şi pentru a face alegeri informate.
Scopul este de a-i ajuta să ajungă la capacitatea de a lua decizii înţelepte pentru viitorul lor
financiar. Proiectul-pilot de educaţie financiară finanţat de Visa şi de băncile membre din România
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reuneşte sectorul privat şi societatea civilă. Cursul s-a desfășurat la Ateneul Popular ”Mr. Gh.
Pastia” Focșani și a fost livrat de formatorii bibliotecii, Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan.
8 – 10 octombrie 2013, Cursul Bazele
Serviciilor Noi de Bibliotecă, 7 bibliotecari
din județul Vrancea în crearea de servicii noi
de bibliotecă bazate pe cunoașterea
comunității și a nevoilor oamenilor care
utilizează/pot utiliza serviciile bibliotecii.
Cursul s-a desfășurat la Sala de Lectură,
formatori: Nicoleta Oprişan şi Margareta
Tătăruş.

CURSURI/WORKSHOP-URI ORGANIZATE PENTRU COMUNITATE

25 februarie – 1 martie 2013 - Curs de Iniţiere în Utilizarea Calculatorului şi Internetului pentru
vârstnici. Au fost instruiți 7 seniori din Focșani în utilizarea calculatorului, internetului, a poștei
electronice și mesageriei instant. Cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret, formator:
Margareta Tătăruș
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25 – 30 Martie 2013 - Curs de Inițiere în
Utilizarea Calculatorului şi Internetului
pentru vârstnici. Au fost instruiți 7 seniori
din Focșani în utilizarea calculatorului,
internetului, a poștei electronice și
mesageriei instant. Cursul s-a desfășurat
la Secția pentru Copii și Tineret,
formator: Margareta Tătăruș și a fost
inclus în activitățile dedicate ”Săptămânii
competențelor
digitale
2013” –
eveniment declarat astfel de Comisia
Europeană pentru includerea digitală a vârstnicilor pentru a-și îmbunătăți viața și competențele.

11 – 15 martie 2013 – Cursul de Povestiri
Digitale, organizat pentru bibliotecarii școlari
și cadrele didactice, 7 participanți.
Povestea Digitală este tehnica de a folosi
instrumente bazate pe calculator pentru a
spune poveşti. Ca şi în povestirile
tradiţionale, cele mai multe povești digitale
se concentrează pe un anumit subiect şi
conţin un anumit punct de vedere. Cu toate
acestea, după cum sugerează şi numele,
povestirile digitale conţin un amestec de mai
multe ”ingrediente”: calculator, imagini /
fotografii, text, naraţiune înregistrate audio, clipuri video şi / sau de muzică.
La finalul cursului, participanții sunt capabili:
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•

Să definească Poveștile Digitale și să
explice utilitatea lor în viața
personală și profesională.
• Să realizeze, fără intervenții ale
formatorului, o poveste digitală, de la
început până la publicare online,
folosind programul de creare și
editare video - Windows Live Movie
Maker, programul de înregistrări
audio – Audacity și programul de
subtitrări DivXLand Media Subtitler
2.0.8.
• Să explice / predea unui grup de persoane cu minimă experiență IT tehnica realizării unei
povești digitale.
Cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret, formator: Margareta Tătăruș

8-12 aprilie 2013 - Cursul de Povestiri Digitale,
organizat pentru bibliotecarii școlari și cadrele
didactice, 8 participanți. Povestea Digitală este
tehnica de a folosi instrumente bazate pe
calculator pentru a spune poveşti. Ca şi în
povestirile tradiţionale, cele mai multe povești
digitale se concentrează pe un anumit subiect
şi conţin un anumit punct de vedere. Cu toate
acestea, după cum sugerează şi numele,
povestirile digitale conţin un amestec de mai
multe ”ingrediente”: calculator, imagini /
fotografii, text, naraţiune înregistrate audio,
clipuri video şi / sau de muzică.
La finalul cursului, participanții sunt capabili:
• Să definească Poveștile Digitale și să
explice utilitatea lor în viața personală și
profesională.
• Să realizeze, fără intervenții ale
formatorului, o poveste digitală, de la
început până la publicare online, folosind
programul de creare și editare video Windows Live Movie Maker, programul de
înregistrări audio – Audacity și programul de
subtitrări DivXLand Media Subtitler 2.0.8.
Să explice / predea unui grup de persoane cu minimă experiență IT tehnica realizării unei
povești digitale.
Cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret, formator: Margareta Tătăruș
•
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23 aprilie 2013 - Workshop de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii școlari: ”Bibliotecarul
profesionist și instrumentele online și offline
de prezentare: PREZI.com”, desfășurat la Casa
Corpului Didactic, la care au participat 25 de
bibliotecari școlari și profesori documentariști
din școlile și liceele din județul Vrancea.
Participanții au fost instruiți să facă o
prezentare online pe site-ul Prezi.com și pe care
să o utilizeze offline pentru o prezentare de
succes. Formator: Margareta Tătăruș

22 – 26 aprilie 2013 - Cursuri gratuite
de utilizare a calculatorului şi
internetului pentru vârstnici. Au fost
instruiți 8 seniori din Focșani în
utilizarea calculatorului, internetului, a
poștei electronice și mesageriei instant.
Cursul s-a desfășurat la Sala de Lectură
și Internet, formator: Nicoleta Oprişan.
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27 – 31 mai 2013 - Cursuri gratuite de
utilizare a calculatorului şi internetului
pentru vârstnici. Au fost instruiți 8 seniori
din Focșani în utilizarea calculatorului,
internetului, a poștei electronice și
mesageriei instant. Cursul s-a desfășurat
la Sala de Lectură și Internet, formator:
Nicoleta Oprişan.

25 iunie – 1 iulie 2013 - Cursuri gratuite
de utilizare a calculatorului şi
internetului pentru vârstnici. Au fost
instruiți 5 seniori din Focșani în utilizarea
calculatorului, internetului, a poștei
electronice și mesageriei instant. Cursul
s-a desfășurat la Sala de Lectură și
Internet, formator: Nicoleta Oprişan.

7 – 9 mai 2013 - Curs de instruire
pentru voluntarii bibliotecii – Grupa 1
Cursul și-a propus să dezvolte un set de
aptitudini şi competenţe – comunicare,
lucru în echipă, gândire strategică,
negociere, creativitate – care să aducă
schimbări pozitive pentru voluntari în
viitor, atât în viaţa socială cât şi în
cariera profesională dar și să-i
pregătească pentru lucrul cu copii și
adolescenții, la cluburile de vară
desfășurate la Secția pentru Copii și Tineret. Au participat 11 tineri și adulți iar cursul s-a
desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret, formator, Margareta Tătăruș.
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11 – 12 mai 2013 - Curs de instruire
pentru voluntarii bibliotecii – Grupa 2
Cursul și-a propus să dezvolte un set de
aptitudini şi competenţe – comunicare,
lucru în echipă, gândire strategică,
negociere, creativitate – care să aducă
schimbări pozitive pentru voluntari în
viitor, atât în viaţa socială cât şi în
cariera profesională dar și să-i
pregătească pentru lucrul cu copii și
adolescenții, la cluburile de vară
desfășurate la Secția pentru Copii și
Tineret. Au participat 13 tineri și adulți iar cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret,
formator, Margareta Tătăruș.

26 – 28 iunie 2013 - Curs de instruire
pentru voluntarii bibliotecii – Grupa 3
Cursul și-a propus să dezvolte un set
de aptitudini şi competenţe –
comunicare, lucru în echipă, gândire
strategică, negociere, creativitate –
care să aducă schimbări pozitive
pentru voluntari în viitor, atât în viaţa
socială cât şi în cariera profesională dar
și să-i pregătească pentru lucrul cu
copii și adolescenții, la cluburile de
vară desfășurate la Secția pentru Copii și Tineret. Au participat 7 adolescente, eleve de liceu iar
cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret, formator, Margareta Tătăruș.
3 iunie – 3 septembrie 2013 – Cluburile gratuite pentru copiii și adolescenții vrânceni
În această perioadă s-au desfășurat 15 cluburi și ateliere gratuite, dedicate copiilor și
adolescenților vrânceni cu vârsta între 2 și 18 ani. Timp de 3 luni au avut loc ateliere creative de
lectură, muzică, joacă, desen, quilling, brățărit, cusut și cursuri interactive pentru copii și
adolescenți. Au învățat și a descoperit alături de voluntarii bibliotecii, s-au distrat, au avut parte de
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muzică și surprize, toate, la Secția pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”
Vrancea, în fiecare zi a săptămânii.
Cluburile au fost coordinate de cei 30 de voluntari ai bibliotecii, instruiți anterior (câte 2 voluntari
la fiecare grupă) iar activitățile desfășurate au avut obiective precise, planuri de lecție și evaluare
zilnică și finală.
Deschiderea cluburilor a avut loc pe data de 3 iunie 2013, în centrul orașului, în fața
Ansamblului Folcloric Țara Vrancei, care ne-a fost și partener la acest eveniment. A avut loc și un
flashmob, o piesa de teatru, pusă în scenă de elevi de clasa a V-a de la Colegiul Național Unirea și
cărți dăruite de bibliotecă tuturor celor prezenți. Prieteni ai bibliotecii, voluntari, bibliotecari,
copii, părinți, bunici au arătat că BIBLIOTECA este a noastră, a TUTUROR vrâncenilor!
Filmulețul cu flasmob-ul poate fi vizionat aici: http://youtu.be/ALTCKkWjsFI
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Clubul de Lectură ”Taraba poveștilor”, pe 4 categorii de vârstă, a reunit copiii și adolescenții
care iubesc lectura, discuțiile despre cărțile preferate și au vrut să-și facă prieteni noi din
personajele de poveste sau de viață.
 1 grupă 0-3 ani
 2 grupe 4-6 ani
 2 grupe 7-11 ani
 1 grupă 12-18 ani
Obiectivele:
 insuflarea pasiunii de a citi, de a scrie.
 stimularea și dezvoltarea gândirii și a vorbirii.
 încurajarea creativității și libertatea de exprimare.

Clubul de lectură – 0-2 ani

Clubul de lectură – 4-6 ani

Clubul de lectură – 7-10 ani

Clubul de lectură – 11–18 ani
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Clubul ”Povestașilor IT” – 8-14 ani

OBIECTIVE:






Stimularea creativității și imaginației
Insuflarea pasiunii de a citi şi de a scrie
Dezvoltarea vorbirii, a încrederii în sine şi libertatea de exprimare.
Dezvoltarea spiritului de echipă
Utilizarea corectă a calculatorului, internetului și a unor programe diverse de calculator

Clubul ”DecoArt” care a fost împărțit în următoarele categorii: Clubul de pictură, Clubul de
HandMade – Quilling, Brățărit, Origami și Broderie
Cluburile au fost pregătite pentru toți cei cărora le place să deseneze, să lucreze cu diferite
materiale în domeniul handmade.
Copiii, cu vârsta între 7 și 14 ani, au învățat la ”DecoArt” mai multe tehnici și noțiuni
elementare de desen și creații handmade pentru ca imaginația lor să se dezvolte într-un mod
creativ, desenul și pictura fiind o modalitate extraordinară de liberă exprimare iar copiii s-au simțit
niște adevărați artiști.
Au fost create 5 grupe diferite, cu maxim 15 copii care, timp de 2 ore pe săptămână au
învățat la bibliotecă diferite tehnici și au explorat alături de cei 10 voluntari, cum să-și creeze
propriile felicitări, semne de carte, brățări, cercei, broderii, zmee etc. utilizând diferite materiale și
procedee artistice.
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Clubul de desen – 7 – 14 ani

Clubul de Handmade – 7 – 18 ani (4 grupe diferite, pe categorii de vârstă)

C
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Clubul de muzică – 7 – 10 ani
OBIECTIVE:
 să cânte în joacă
 să experimenteze ritmul
 să dezvolte auzul muzical
 să se relaxeze prin muzică
 să facă audiții din muzica lumii, cu
povești și legende pe marginea lor,
istorisiri despre cum se cântă și cum se
trăiește acolo.
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Club de Bune maniere online și offline, 7 – 18 ani, împărțit în 5 grupe diferite, pe categorii de
vârstă.
De ce avem nevoie de bune maniere? Atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în interacţiunea online,
bunele maniere sunt cheia supravieţuirii contactului cu cei din jur. Bunele maniere înseamnă să
faci față cu umor, inteligență și respect interacțiunilor sociale.
Pentru aceasta, am învățat împreună, în cadrul cursului de bune maniere în viața de zi cu
zi, în vestimentație și make-up dar și pe internet, un set de reguli care pornesc de la idea că
importanța cea mai mare o are, nu modul în care ții furculița la masă, de exemplu, ci considerația
pe care o arăți celorlalți însușindu-ți un comportament civilizat și elegant.
Un copil sau un adolescent independent este unul care știe cum să se comporte, cum să se
prezinte, cum să reacționeze fără a fi asistat în permanență de către un adult. Așa a apărut ideea
Clubului bunelor maniere. Aici, pe parcursul a 8 ateliere, copiii, adolescenții și, o dată cu ei și
adulții, au descoperit că “independent” poate fi sinonim cu “manierat”, “descurcăreț”,
“ascultător”.
Clubul de bune maniere offline – 7-10 ani și 11 – 14 ani
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Clubul de bune maniere online
7-8 ani și 9 – 14 ani

155

Clubul de bune maniere
în make-up și vestimentație
10 – 18 ani
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Clubul de teatru
5 - 14 ani

Clubul jucăușilor – 6 – 18 ani
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12 septembrie 2013
PREMIEREA
VOLUNTARILOR
Bibliotecii Județene Vrancea
La acest eveniment au fost
premiați cu diplome și certificate
de competențe obținute în
programul de voluntariat și a fost
realizată EVALUAREA acestui
program.









35 de voluntari instruiți cu
vârsta între 15 – 50 de ani
din care elevi, cadre
didactice și adulți care
profesează în alte domenii
27 voluntari care au făcut
voluntariat
850 ore de voluntariat
Perioada de instruire – mai-iunie 2013
Perioada de voluntariat – 3 iunie – 3 septembrie 2013
300 de copii înscriși cu vârsta între 2 și 18 ani
200 de copii care au participat la activitățile din cadrul cluburilor de 825 de ori.

Buget:
1. Sponsorizare din partea firmei SC CONSTRUCTII INTERCOM SA Focșani – 500 lei
2. Bugetul bibliotecii – 100 lei
3. Bugetul personal al voluntarilor - 100
Total = 700 lei
RESURSE:
6 calculatoare, 5 laptopuri, videoproiector, imprimantă, toner imprimantă, flipchart, cărți, DVDuri cu muzică, hârtie colorată și creponată, hârtie A4, blocuri desen, acuarele, hârtie quiling,
pensule, culori, carioci, creioane, ascuțitori, scotch, lipici, aracet, mărgele, ață de brățări, ace de
cusut, material textil pentru ii, ață colorata, carton, hârtie flipchart, markere, postit-uri, dosare,
foarfece, pernuțe, jucării, păpuși din pluș manevrabile, minge, dulciuri, diplome, aparate foto,
toate sălile bibliotecii, terasa și grădina dar și restaurantul Pensiunea Dana.
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22 – 26 iulie 2013 - Curs de Inițiere în
Managementul și Scrierea Proiectelor pentru
tineri în contextul liniei de finanțare europeană
Tineret în Acțiune. Au fost instruiți 10 tineri și
adulți cu vârsta între 15 și 44 de ani care au
învățat cum se scrie un proiect și cum se face
managementul acestuia. Cursul s-a desfășurat la
Secția pentru Copii și Tineret, formator,
Margareta Tătăruș.

30 iulie 2013 - Workshop de Metode de
Educație Nonformală la BIBLIOTECA!
Chiar dacă sunt denumite "nonformale" şi le
găsim mai mult în contexte nonformale (cel
puţin deocamdată), metodele prezentate în
cadrul workshopului, care a durat 8 ore, pot fi
folosite la fel de bine şi la şcoală sau în alte
contexte formale. Caracteristicile lor sunt
următoarele:
au obiective de învăţare clare
- dezvoltă toate tipurile de competenţe
(cunoştinţe dar mai ales abilităţi şi atitudini)
 sunt active, creative și interactive
 au caracter participativ şi experienţial
 au caracter inovativ (nu fac parte din categoria “metode clasice”)
 au un grad de aplicabilitate mare
Au participat 11 elevi de liceu și cadre didactice iar cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și
Tineret, formator, Margareta Tătăruș.
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1 august 2013
Workshop - Cum să utilizăm Internetul în
mod INTELIGENT
20 de adolescenți și adulți au participat
la workshopul susținut de Tudorel Bezea blogger vrâncean, unde s-a discutat
despre cum să utilizezi internetul în mod
inteligent. S-a dezbătut chiar tema
voluntariatului
online,
inteligenta
emoțională în dezvoltarea personală și
profesională prin utilizarea internetului
dar și despre barierele demografice
educaționale.
Au fost 3 ore care au trecut extrem de repede și în care s-a interacționat, dezbătut și aflat idei noi.
28 noiembrie 2013 - Opening
Opportunities la Focșani.
Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea împreună cu Biblionet și TechSoup
România, cu sprijinul Microsoft România,
derulează un program de orientare profesională
pentru elevi de liceu din Focșani, în care
voluntari Microsoft România sprijină elevi de
liceu să exploreze opțiuni profesionale și să își
dezvolte propriul plan de carieră. Împreună ne
propunem să ajutăm tinerii să facă alegeri
educaționale și profesionale conștiente și
informate, prin acces direct la și exemplul
nemijlocit al celor care au făcut deja
aceste alegeri și profesează în acest
moment.
Programul îmbină evenimente
locale organizate în biblioteci publice cu
sesiuni de mentorat online, workshopuri
și seminarii online publice – totul cu
scopul de a oferi elevilor de liceu
informații actuale despre piața muncii și
care sunt abilitățile și cunoștințele
necesare în acest mediu dinamic. La
evenimentul de lansare au participat 130 de elevi de liceu din județul Vrancea. Coordonator și
formator: Margareta Tătăruș
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2 octombrie 2013 – Sesiune de training BaniIQ pentru
adolescenții din Adjud
În cadrul evenimentelor dedicate Săptămânii Bibliotecii
Adjudene s-a desfășurat și sesiunea de educație
financiară BaniIQ pentru de elevi de liceu din Adjud. La
invitația dnei Tatiana Valea – Director Biblioteca
Municipală Adjud, Margareta Tătăruș a livrat acest
training, timp de 4 ore, celor 30 de elevi de liceu. Au
participat ca invitați și reprezentanți ai Băncilor din
Adjud și Mihaela Vlad – coordonator regional training,
de la Fundația IREX România.

ATELIERE REGIONALE, CONFERINȚE, CURSURI ȘI ÎNTÂLNIRI
PROFESIONALE
LA CARE AU PARTICIPAT
FORMATORII BIBLIOTECII JUDEŢENE VRANCEA
ATELIERE REGIONALE PE TRAINING:
 15 Aprilie 2013, Brăila, 1 zi:
Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan –
Atelier Regional coordonat și finanțat
de IREX, pentru a clarifica/stabili
strategia de evaluare și creare a noi
cursuri
pentru
comunitate.
Au
participat judeţele din zona de sud-est:
Vrancea, Galaţi, Brăila, Constanța,
Tulcea și Buzău.
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ÎNTÂLNIRI DE PLANIFICARE LA NIVEL NAȚIONAL:


6-8 Februarie 2013, București: Margareta Tătăruș a participat la întâlnirea de strategizare
a Grupului de Lucru pe Training, la nivel național. Grupul are 14 membri, bibliotecari
formatori din Bibliotecile Județene, fiecare regiune din România având câte 2
reprezentanți



19-21 aprilie 2013, Bușteni: Margareta
Tătăruș a participat la întâlnirea de lucru
a Grupului alcătuit ca să lucreze la Harta
Serviciilor Noi de Bibliotecă din
bibliotecile publice românești. Grupul a
fost alcătuit din reprezentanți ANBPR,
IREX și Biblioteci Publice din România.



12 – 13 decembrie, București:
Margareta Tătăruș participă la
întâlnirea Grupului de Lucru pe
Training, la nivel național, de
pregătire
a
Conferinței
Internaționale a Bibliotecarilor
Traineri, care va avea loc în aprilie
2014.
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CONFERINȚE:


30 oct. – 1 nov. 2013, București: Margareta Tătăruș participă alături de bibliotecarii
Mocanu Liliana, coordonator Biblionet Vrancea și Adriana Bratie, Biblioteca Comunală
Năruja la Conferința de final de program BIBLIONET – FUTURE LIBRARIES, care s-a
desfășurat la Biblioteca Națională a României.



3 decembrie 2013, Chișinău, Rep. Moldova: Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan
participă la prima ediție a Târgului Inovațiilor de bibliotecă, organizat de NOVATECA la
Chișinău, Rep. Moldova. Un târg despre cum BIBLIOTECILE PUBLICE transformă servicii prin
tehnologie și implicarea oamenilor pentru a produce SCHIMBAREA în bine a vieții
oamenilor.
 Prezentarea realizată - TRANSFORMERS sau din secretele REINVENTĂRII serviciilor de
bibliotecă pentru copii și adolescenți - este despre capacitatea de transformare și
reinventare a serviciilor de bibliotecă, a bibliotecarilor și a comunității vrâncene. Despre
BIBLIONET, VIITOR și PREZENT. Programe, servicii și parteneriate pentru comunitate.
Poate fi consultată aici:
http://prezi.com/nqlpcvmrlrsv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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CURSURI:


19-24 Mai 2013, Poiana Brașov: Margareta Tătăruș participă la cursul "Metode si
instrumente de educatie nonformala" - Curs de formare in context TiA pentru
bibliotecarii-traineri, modulul 1.



17-21 iunie 2013, Poiana Brașov: Margareta Tătăruș participă alături de bibliotecara
Luciana Stoean la Cursul de formare pentru bibliotecari-traineri și reprezentanți ai
bibliotecilor județene în domeniul scrierii cererilor de finanțare în context TiA,
managementul proiectelor și al voluntarilor, înființarea de ONG-uri, modulul 2.



3-5 iulie 2013, Piatra Neamț: Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan participă la cursul
de formare de formatori în programul de educație financiară BaniIQ. Au fost prezenți
bibliotecari traineri din bibliotecile județene din estul și sud-estul României.
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29 nov. – 1 dec. 2013, Focșani: Margareta Tătăruș a participat la Cursul de scriere de
proiecte în context european, derulat de ANPCDEFP, curs care a fost axat pe
schimbările aduse de noul program al Uniunii Europene – Erasmus+.

STATISTICA PARTICIPANȚILOR
la cursurile/cluburile care au fost livrate în anul 2013 în cadrul
CENTRULUI DE FORMARE a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
de către formatorii bibliotecii, Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan


TOTAL bibliotecari publici formați în 2013: 54 de participanți



TOTAL membri ai comunității vrâncene formați în 2013: 177 de participanți și 330 de
copii și adolescenți care au participat la cluburile de vacanță și proiectul Opening
Opportunities.



TOTAL GENERAL: 561 copii, adolescenți, tineri, adulți și seniori din județul Vrancea
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