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NON-FORMALĂ A BIBLIOTECARILOR

Valentina GROSU,
Biblioteca Publică Pîrlița, 
raionul Fălești 

Îmbunătățirea continuă a competen-
țelor profesionale ale bibliotecarilor 

este absolut necesară pentru asigurarea 
funcționării bibliotecilor publice conform 
prevederilor legale, precum și pentru spori-
rea capacităţilor de implicare a bibliotecilor 
în transferul de cunoștinţe, și în formarea 
liberă a opiniilor.

În acest context, pentru rețeaua de bibli-
oteci publice din raionul Fălești, care nu-
mără 51 de unități, asistenţa profesională și 
metodică este asigurată de către Biblioteca 
Publică Raională „M. Eminescu”, în cadrul 
Centrului de Formare și instruire, instituit 
prin decizia Consiliului raional cu perso-
nal remunerat și Secţia raională Cultură și 
turism. Formarea profesională continuă 
constituie o prioritate permanentă pentru 
aceste centre care evidenţiază două direcţii 
principale: instruirea (perfecţionarea) con-
tinuă a personalului instituţiilor biblioteca-
re și promovarea profesiei și a imaginii bi-
bliotecii și a bibliotecarului în comunitate.

Întrunirile zonale, ca formă eficientă de 
instruire non-formală a bibliotecarilor, se 
practică în raionul Fălești pe parcursul a 
mai multor ani și au ca scop transferul de 
cunoștințe și experiențe avansate în dome-
niu. Acestea implică vizitarea unei biblio-
teci, diseminarea experienței de activitate, 
vizionarea unei activități-model prezenta-
tă de instituția-gazdă, dar și întâlnirea cu 
colegii de breaslă. toate la un loc produc 
un efect benefic în viziunea unui biblio-
tecar și un imbold de schimbare spre mai 
bine a lucrurilor ce țin de aplicarea practi-
cilor de calitate de activitatea managerială 
a instituției. Bibliotecarii din raion salută 

această formă de instruire și intervin anu-
al cu propuneri către centrele metodologi-
ce de nivel raional, ca astfel de activități să 
aibă continuitate. 

Anual întrunirile profesionale zona-
le se desfășoară în patru primării/ zone 
ale raionului, iar pentru prezentarea unei 
activități-model se ține cont de prioritățile 
anului, datele remarcabile din viața unor 
personalității notorii din cultură și artă, dar 
și din alte domenii, sărbători naționale și 
tradiționale etc. Primăriile zone, dar și te-
mele selectate sunt anunțate la început de 
an, astfel fiecare instituție are posibilitate să 
se înregistreze din timp pentru participa-
re în zona solicitată. instituțiile de cultură 
din zona-gazdă – biblioteci publice, case/ 
cămine de cultură, muzee, instituții de 
învățământ extrașcolar, în parteneriat cu 
autoritățile publice locale, pregătesc și pre-
zintă în comun pentru 30-35 de specialiști 
din domeniul culturii din 8-9 primării ale 
raionului (din nr. total de 33 de primării) o 
prezentare-model cu o tematică actuală și/ 
sau caracteristică zonei. 

indiferent de tema activității bibliote-
ca-gazdă prezintă și o revistă bibliografică 
de publicații pe care le deține instituția, iar 
reprezentantul Bibliotecii publice raionale 
„Mihai Eminescu” – o prezentare de noi 
ediții recent intrate în bibliotecă, cu reco-
mandări pentru bibliotecile publice locale 
de a fi achiziționate din librării sau editurile 
din țară. 

neapărat participanții vizitează și 
instituțiile de cultură din localitate, fiind 
ghidați de bibliotecar sau alți angajați. Cu 
o succintă caracteristică a localității se pre-
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zintă și primarul comunei/ satului.
Pe parcursul ultimilor ani cadrele bi-

bliotecare, împreună cu colegii din alte 
instituții de cultură, au vizionat activități 
ce țin de viața și activitatea scriitorilor ion 
Creangă, Mihai Eminescu, Spiridon van-
gheli, Grigore vieru, dumitru Matcovschi 
și ale altor personalități, acțiuni culturale 
diverse ca formă și conținut – conferințe 
discuții și concursuri literare, șezători fol-
clorice, spectacole literar-artistice etc.

Fiind gazda unei astfel de întruniri, vreau 
să vă împărtășesc experiența și impresiile 
mele de după. Pregătirea pentru eveniment 
a început cu amenajarea spațiului bibliote-
cii, a colecțiilor și a decorului special. La 
fel ca toate instituțiile gazdă ne-am strădu-
it să prezentăm activitatea-model cu cele 
mai inovative și mai creative idei. din an 
în an întrunirile devin mai constructive și 
mai moderne, grație dezvoltării tehnologi-
ilor informaționale. Prezentările în power 
point, pliantele elaborate în programe spe-
ciale, colajele video și foto fac activitatea 
mai interactivă și informația poate fi mai 
ușor asimilată.

În ziua evenimentului, specialiștii 
invitați au vizitat instituțiile de cultură din 
teritoriu (casa de cultură, muzeu), inclusiv 
biblioteca. Aici colegii bibliotecari au apre-
ciat amenajarea spațiului și au putut prelua 
unele idei noi, deoarece acesta este un ele-
ment important pentru atragerea utilizato-
rilor.

În colaborare cu Casa de Cultură, Mu-
zeul sătesc și APL am organizat o activi-
tate-model sub forma unui spectacol lite-
rar-artistic dedicat sărbătorii tradiționale 
Hramul Satului, desfășurat în incinta Casei 
de Cultură. În cadrul activității am pre-
zentat o înregistrare video cu mai multe 

persoane în vârstă din sat care povestesc 
cum se sărbătorea Hramul în tinerețea lor. 
Filmulețul face parte din videoteca „isto-
ria satului Pârlița” realizată de bibliotecă. 
La final specialiștii au analizat organiza-
rea activității date, evidențiind punctele 
tari și punctele slabe și au venit cu unele 
recomandări. Pentru mine personal a fost 
foarte important să ascult impresiile cole-
gilor imediat după eveniment, să recunosc 
punctele slabe și să-mi notez sugestiile lor 
spre a le înlătura pe viitor.

Cred că acest fel de întruniri sunt foarte 
benefice pentru toți specialiștii din dome-
niul culturii, deoarece pot prelua experiență 
și idei inovative, dar, în special, pentru co-
legii începători în domeniu, în scopul asi-
milării unor noi competențe și calificări 
profesionale.

impactul întrunirilor zonale con-
stă în determinarea oportunităților de 
soluționare a problemelor existente în do-
meniul de activitate (inclusiv schimba-
rea percepției membrilor comunității și 
îmbunătățirea imaginii bibliotecii), pro-
movarea și încurajarea parteneriatelor. 
Specialiștii își împărtășesc experiența și în 
alte domenii de activitate, precum căile de 
comunicare mai eficientă cu reprezentanţii 
APL și alți parteneri locali, naționali, obţi-
nerea unor finanţări suplimentare din bu-
getele consiliilor locale la capitolul renova-
rea bibliotecilor și spațiilor adiacente aces-
tora, inclusiv grație efortului bibliotecarilor 
prin activități de advocacy, obținerea unor 
fonduri extrabugetare la capitolul moder-
nizarea bibliotecilor etc.

Realizate la nivel zonal, întrunirile zona-
le pot contribui la dezvoltarea unui sistem 
eficient de formare profesională continuă 
în context național.


