
13 CELE MAI INOVATOARE SERVICII DE BIBLIOTECĂ 
 

 
1.  Serviciu de educație pentru copii „Împreună devenim mai buni”  

(Biblioteca Publică din s. Drujba raionul Ungheni) 
 
Biblioteca va oferi asistență în pregătirea temelor pentru acasă pentru 18 copii a căror părinți sunt 
plecați peste hotare, precum și va implica acești copii în diverse activități culturale, educaționale 
și recreative. 
 

2. „Locul tău de muncă la un click distanță”  
(Biblioteca Publică Raională din raionul Briceni) 

 
Echipa bibliotecii în parteneriat cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza 
un set de instruiri pentru 20 de șomeri cu vârsta între 20-45 de ani. Participanții vor fi 
instruiți în scrierea unui CV, participarea la un interviu de angajare, utilizarea TI în căutarea 
unui post vacant, precum și vor participa la întâlniri cu potențiali angajatori.  

 
3. Clubul „Credo”: Club pentru Persoanele de Vârsta a Treia  

(Biblioteca raională „Andrei Ciurunga” din raionul Cahul) 
 
Clubul „Credo” va constitui o platformă de socializare, informare și dezvoltare a abilităților 
IT pentru 20 de pensionari. În cadrul întâlnirilor gestionate de bibliotecari, membrii clubului 
vor avea parte de instruiri în domeniul TI, discuții cu specialiști în domeniul sănătății, 
vizionare de filme, ore informative etc. 

 
4. „Clubul Amatorilor de Flori şi Tradiţii - Crizantemele”  

(Biblioteca Publică din s. Pănăşeşti, raionul Străşeni) 
 
În cadrul bibliotecii va fi instalată o mașină de brodat, care va fi folosită pentru instruirea a 20 de 
copii și 50 de adulți în utilizarea acesteia pentru crearea costumelor naționale. 
 

5. Clubul Femeilor Însărcinate „Mame de Succes”  
(Biblioteca Publică din s. Peresecina, raionul Orhei) 
 
În cadrul bibliotecii va fi creat un mini-atelier de croitorie în care 18 mame tinere vor fi 
instruite să confecționeze vestimentație pentru copii.  
 

 
6. Program educațional interactiv „Tableta și cartea ne fac viitorul” 

(CRDI „M. Sadoveanu” din or. Soroca) 
 
Biblioteca va organiza un șir de activități de instruire în domeniul TI, precum de 
evenimente culturale și recreative pentru copiii din familiile dezavantajate aflați temporar 
la reabilitare (6-12 luni) în Centrul de plasament „Azimut”. 



7. Clubul agricultorului „INFO-TERRA”  
(Biblioteca Publică din s. Taraclia de Salcie, raionul Cahul) 

 
În cadrul bibliotecii se vor organiza ședințele cubului „INFO-TERRA”, la care membrii clubului vor 
studia prin intermediul tehnologiilor informaționale metodele de creștere și îngrijire a viței-de-vie. 
 
8. „Tinerii promovează online comunitatea”  

(Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” din raionul Telenești) 
 
În cadrul bibliotecii 10 adolescenți vor fi instruiți în crearea materialelor video despre localitate 
cu ajutorul TI. 

 
9. „Șah pe table și online”  

(Biblioteca Publică Raională „M. Eminescu” din raionul Fălești) 
 
Biblioteca, în parteneriat cu membrii Asociației de Șah, va găzdui activitățile unui club de șah, 
astfel oferind oportunități moderne de valorificare a șahului ca element de sinergie științifică, 
sportivă și cultural – artistică. 
 

10.  „ECO Începe cu Tine – Internetul te ajută”   
(Biblioteca Publica Orășenească „Petre Ștefănucă” din Ialoveni) 

 
Biblioteca va organiza activități de informare, instruire, implementare și promovare a 
reciclării, implicând 16 membri ai organizației  primare a pensionarilor și veteranilor din 
orașul Ialoveni.  
 

11. „Este ziarul tău. Informează-te și implică-te.”  
            (Biblioteca Publică „George Munteanu” din s. Bravicea, raionul Călărași) 
 
Echipa bibliotecii împreună cu 10 voluntari din rândul adolescenților vor crea un ziar local cu scopul 
de a informa comunitatea, promova imaginea bibliotecii publice și a comunității și de a crea o punte 
de legătură între brăvicenii plecați peste hotare și cei rămași acasă. Ziarul va fi tipărit lunar și 
transportat către membrii comunității cu ajutorul unei biciclete. 

 
 

12. Teatrul de păpuși „Fantezie”  
(Biblioteca Publică Tvardița, raionul Taraclia) 

 
În cadrul bibliotecii va fi creat un teatru de păpuși pentru copii din localitate. 

13. „Jocuri Tradiţionale cu Calculatoare”  
(Biblioteca Publică din s. Cucoara, raionul Cahul) 

 
Biblioteca va implica 85 de copii și 6 adulți în procesul de creare și promovare a unui 
suport informațional digital care să cuprindă descrierea jocurilor tradiționale pentru 
copii. 
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