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Educația  

pe tot 

parcursul vieții ca 

dimensiune a serviciilor 

bibliotecilor, pentru 

următoarea decadă 
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Un raport produs de IFLA în 2004 afirma că  învă țarea 

pe tot parcursul vieț ii este în strânsă  legă tură  cu 

bibliotecile din întreaga lume. Ț inând cont de acest 

lucru, IFLA defineș te această  educaț ie continuă  ca 

fiind „un process de învă țare multidimensional, care 

are loc constant ș i care are scopul de a dezvolta 

nivelul de cunoaș tere, abilită ț ile ș i competența oamenilor. De asemenea, acest process implică  

variate forme de educaț ie ș i training – formal, informal, cultură  generală  ș i cunoș tințe care se 

învață  în mod traditional în școală  - în cadrul unui grup sau în cadrul unui cerc social 

delimitat.”  (Häggström, 2004)1. După  cum am menț ionat, un grup, indifferent de forma sa, 

poate conduce sau facilitează  procesul de învă țare, chiar ș i atunci când este organizat într-un 

mod informal. În situaț ia pandemică  COVID-19, acest lucru devine evident ș i aduce la 

suprafață  nevoia unei transformă ri: de la întâlniri față  în față  ș i educaț ie în cadrul unei clase la 

învă țare în mediul online. Acesta poate fi un comportament, care odată  însuș it, va deveni 

dificil de înlă turat în viitor, deoarece este accesibil, iar resursele sunt larg disponibile ș i 

costurile cu mult reduse. În timp ce procesul de vaccinare începe, înțelegem că  este încă  prea 

devreme să  trecem cu vederea avantajele învă ță rii online. În orice caz, avantajele interacț iunii 

față  în față  rămân evidente. Toate acestea ne conduc la urmă toarea concluzie: de acum 

înainte, o formă  hibrid de educaț ie a adulț ilor – care implică  atât întâlniri online, cât ș i în 

persoană  – este cea mai probabilă  ș i fezabilă  alegere. 

În acest context, bibliotecile care au fost puternic afectate de reglementă rile survenite în timpul 

pandemiei trebuie să  rămână  fidele misiunii lor de a servi comunitatea, iar în acelaș i timp trebuie 

să  identifice opț iuni care să  le ajute să  se adapteze la o interacț iune social minimă  ș i sigură . 

                                                
1

 Häggström, B.M. (ed) (2004) The Role of Libraries in Lifelong Learning,  raport final realizat de  IFLA sub Secția pentru Biblioteci P ublice, disponibil 

la https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf,  văzut la 2 martie  2021 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf


 

 

Este nevoie ca serviciile bibliotecilor să  fie plănuite 

ț inând cont de noile limită ri. Fiecare provocare care 

intervine în acest process poate declanșa adoptarea 

unor noi competențe sau dezvoltarea abilită ț ilor 

existente ale personalului bibliotecilor publice. Având 

acestea în vedere, dorim să  vă  prezentăm produsele 

intelectuale din cadrul proiectului Cercuri de Învă țare 

în Bibliotecile Publice. În primul rând, am realizat un ghid pentru educarea adulț ilor - care conț ine 

atât provocă rile întâlnite, cât ș i modurile în care pot fi depăș ite - bazat pe ultimele cercetă ri 

disponibile, pentru a fi utilizat de că tre bibliotecarii interesaț i de dezvoltarea abilită ț ilor sau de 

oportunită ț i de evoluț ie personală , în contextual noilor servicii de bibliotecă . Acest ghid prezintă  

trei perspective prin intermediul că rora poate fi evaluat procesul de învă țare al adulț ilor: o 

perspectivă  la nivelul individului – unde ne concentrăm pe tipurile de motivaț ie, barierele care 

pot fi întâmpinate ș i aspect legate de experiența ș i plănuirea procesului de învă țare. Apoi, este 

vorba de o perspectivă  instituț ională  – unde analizăm date specifice ș i abordarea naț ională  la 

nivelul a cinci ță ri din Uniunea Europeană , privind educaț ia formală , informală  ș i non-formală , 

toate acestea sugerând măsuri corective ș i prezentând posibilitatea implică rii bibliotecilor 

publice în proiect. Cea de-a treia perspectivă  este cea politică  ș i include abordă ri de tipul 

advocacy, pentru ca educaț ia adulț ilor să  poată  ocupa un loc important pe agenda politică  a 

statelor membre. În acest caz, bibliotecarii joacă  un lor important ș i, împreună  cu alț i 

stakeholderi, pot prezenta experiențele lor, lecț iile învă țate, exemple ș i poveș ti care să  ajute la 

avansarea acestui subiect pe agenda politică . Ghidul nostru serveș te drept model de bază  pentru 

soluț iile pe care le propunem, care au fost testate ș i al că ror mod de funcț ionare în mediul 

European a fost analizat ș i înțeles. Acest ghid a fost inspirat de idea realiză rii unui cerc de 

învă țare în bibliotecile publice, împreună  cu o metodologie creată  ș i implementată  de Peer 2 



 

 

Peer University – P2PU – din Statele Unite ale Americii. Mai multe informaț ii referitoare la această  

metodologie vor fi prezentate în capitolele urmă toare. Mai jos găseș ti câteva fragmente din 

raport ș i, dacă  doreș ti mai multe informaț ii, poț i descă rca raportul întreg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

O privire asupra 

Finlandei 

 
În Finlanda, biblioteca joacă  un rol important în procesul de învă țare ce are loc pe tot parcursul 

vieț ii. Aceasta asigură  accesul cetă țenilor, în mod egal, la informaț ie ș i cunoaș tere. Serviciile 

bibliotecilor din Finlanda sunt gratuite ș i deschise orică rei personae interesate. Încă  din 1928, în 

Finlanda există  o lege care defineș te regulile de funcț ionare ale procesului public ș i al că rui rol 

este, printe altele, de a promova egalitatea cetă țenilor în ceea ce priveș te posibilită ț ile de 

educaț ie pe termen lung, dar ș i accesul la cultură , cât ș i promovarea implică rii active în procesul 

democratic. De asemenea, bibliotecile promovează  cititul, alfabetizarea ș i servesc ca un spaț iu 

public deschis cetă țenilor ș i comunităț ii. Biblioteca devine un loc în cadrul că ruia se pot 

desfășura evenimente culturale, întâlniri de lucru ș i învă țare, biblioteca devine un spaț iu deschis 

învă ță rii pe tot parcursul vieț ii. După  cum se poate concluziona, finlandezii sunt utilizatori activi 

ai bibliotecilor, acestea având un rol important în procesul lor de dezvoltare ș i învă țare. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cercurile 

de învățare 

– între educația pe 

tot parcursul vieții și 

dezvoltarea comunității
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Cel de-al capitol începe cu un citat scris de Jennifer Howard, tocmai pentru că  simț im că  aceste 

cuvinte sunt valide ș i pentru spaț iul European: „Nu prea au mai rămas multe spaț ii publice în 

Statele Unite ale Americii. Majoritatea spaț iilor comune necesită  plata unei taxe sau deț inerea 

unui anumit statut social pentru a fi accesate. Mall-urile există  pentru a vinde lucruri. Muzeurile 

îi descurajează  pe cei leneș i. Cafenelele se aș teaptă  ca oamenii să  cumpere o băutură  sau ceva 

de mâncare. Cu toate acestea, un singur loc rămâne deschis tuturor. Biblioteca publică  nu cere 

nimic vizitatorilor ei: nu trebuie să  cumperi nimic, nu există  taxe de membru ș i nici cerințe pentru 

ț inută .” De fapt, într-un proiect recent care a fost implementat în 14 județe din România, Progress 

Foundation a denumit bibliotecile publice „al treilea spaț iu” sau „sanctuare ale cetățenilor”, unde 

oamenii puteau să -ș i exerseze ș i să -ș i dezvolte rolul de cetă țean activ în societate. În aceeaș i 

notă , un raport realizat de Aspen Intitute din Statele Unite ale Americii numea bibliotecile publice 

„piețe civice ale Americii”. Așadar, este natural să  afirmăm că  procesul de învă țare pe tot 

parcursul vieț ii are loc în bibliotecă . Este de asemenea devă rat că , în prezent, bibliotecile oferă  

variate servicii, care ies din sfera educaț iei ș i a dezvoltă rii spiritului civic. În spaț iul European, 

bibliotecile reprezintă  un puternic exemplu de restructurare al acestui tip de instituț ie, adoptând 

metoda design thinking pentru a răspunde nevoilor comunită ț ii într-un mod mai flexibil ș i 

efficient. De asemenea, multe biblioteci din Europa au dezvoltat diverse activită ț i sau intervenț ii 

precum o „clinică  unde indivizii pot întâlni un mentor sau un facilitator pentru o problem 

specifică ”. Toate acestea se datorează  evoluț iei rolului bibliotecilor publice ș i contribuie la 

realizarea unor metode dezvoltate de colectare a datelor referitoare, atât la modul în care publicul 

percepe aceste instituț ii, cât ș i la valoarea socială  a serviciilor lor în ceea ce priveș te costurile de 

operare. În Franța, raportul realizat de EBLIDA pentru tipurile de impact generate de bibliotecile 

publice confirmă  că , în acest spaț iu, susț inerea acestor instituț ii are mare impact în: crearea 

rețelelor ș i parteneriatelor, dezvoltarea încrederii în forțele proprii ș i ale comunită ț ii, susț inerea 

forței de muncă  ș i dezvoltarea sentimentului de siguranță . Chiar ș i în timpul pandemiei, 



 

 

bibliotecile publice au un rol important în combaterea fenomenului de fake news ș i în furnizarea 

informaț iilor. 

Ca parte a proiectului Learnin Circles, am conturat tipurile de cursuri pe care bibliotecile publice 

le pot implementa ș i împă rtăș i cu comunitatea, pentru dezvoltarea pe plan personal ș i 

profesional. În acest mod, bibliotecile demonstrează  că  pot contribui direct la dezvoltarea 

comunită ț ii, nu numai prin oferirea unei metode mai bună  de petrecere a timpului, ci prin 

încurajarea cetă țenilor de a tră i o viață  productivă . În pagina care urmează , oferim câteva 



 

 

exemple ale unor astfel de cursuri, la care poate participa orice vorbitor al celor cinci limbi 

Europene implicate în proiect. 



 

 

O privire asupra 

Portugaliei 
 

Pe lângă  accesul la o colecț ie mare de că rț i, mulț i oameni vizitează  biblioteca de câteva ori pe 

săptămână  pentru a citi ziarul ș i a-ș i savura cafeaua, în spaț ii special destinate. Activită ț ile 

noastre sunt ș i ele atractive pentru utilizatorii bibliotecii publice; Biblioteca Lúcio Craveiro da 

Silva are un program lunar complex, care include traininguri gratuite ș i plă tite de învă țare, pe 

lângă  multe alte activită ț i. Colaboră rile acestei biblioteci au evoluat într-un mod pozitiv de-a 

lungul timpului ș i s-a reuș it realizarea unor noi relaț ii cu colaboratorii, care au ș i ei un rol activ. 

Pe lângă  acestea, un detaliu important este faptul că  echipa de colaboratori a bibliotecii este 

una multi-disciplinară , axată  pe variate specializă ri. 

Biblioteca publică  are rolul de ajuta dezvoltarea oamenilor care îi trec pragul. Familiile care 

vizitează  în mod constant biblioteca petrec mult din timpul lor liber în diferite zone ale acesteia. 

Pă rinț ii ș i copiii iau parte la activită ț ile din bibliotecă , utilizează  camerele destinate lecturii sau 

studiului ș i împrumută  că rț i pentru toț i membri familiei. Studioul bibliotecii este un spaț iu foarte 

încăpă tor ș i este popular printre studenț i, aceș tia alegându-l pentru a învă ța ș i a lucra în liniș te. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nevoia dezvoltării 

comunitare reflectată în 

temele acoperite de 

oportunitățile online de 



 

 

învățare – 

nevoile 

angajatorilor din 

Europa 

 

Studiu de caz Germania  
 

 

 

Modul în care cursurile oferite de cercurile de învă țare reflectă  ș i satisfice nevoile comunită ț ii 

poate fi cel mai bine observant folosind exemplul Bibliotecii Publice Cologne, din Germania. Rolul 
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bibliotecii în societate este atât unul educaț ional ș i cultural, promovând învă țarea pe tot 

parcursul vieț ii, cât există  ș i un rol puternic legat de digitalizare ș i incluziune socială .   

Există  o nevoie esenț ială  în cadrul comunită ț ilor pentru acest „al treilea spaț iu”, un termen 

inventat de sociologul Ray Oldenberg, pentru spaț iile non-comerciale care nu reprezintă  nici 

casa cuiva, dar nici un loc de muncă  – iar bibliotecile publice sunt unele dintre puț inele spaț ii 

de acest tip. Biblioteca Publică  Cologne se promovează  activ ca fiind un al treilea spaț iu, datorită  

faptului că  reprezintă  în esență  un spaț iu unde oamenii se pot întâlni ș i conecta.  Cercurile de 

învă țare se aliniază  ș i ele cu această  misiune. Nu numai că  acestea îndeplinesc rolul educativ, 

dar constituie ș i un loc al participă rii active – persoanele înscrise având posibilitatea de a întâlni 

oameni cu interese comune, având posibilitatea de a schimba idei, experiențe ș i de a învă ța unii 

de la alț ii.  

Bibloteca a consolidat modalitatea în care pot cercurile de învă țare să  contribuie la dezvoltarea 

programelor existente. În cazul educaț iei pentru adulț i, biblioteca avea deja o serie de activită ț i 

ș i workshopuri active, care se axau pe literatură  la nivel primar, cercetare ș i competențe digitale. 

În multe biblioteci din spaț iul american, cercurile de învă țare oferă  cursuri pentru realizarea CV-

urilor ș i căutarea unui job. În Germania, acest tip de servicii sociale este realizat la scară  largă  

de instituț ii de stat ș i nu mai este o necesitate ca bibliotecile publice să  îș i concentreze activită ț ile 

în această  direcț ie. Primii paș i în realizarea cercurilor de învă țare în bibliotecile publice a constat 

în determinarea cursurilor ce urmau a fi lansate că tre comunitate, iar o echipă  a fost formată  

pentru a le identifica. 

De asemenea, s-a ț inut cont ș i de posibilită ț ile digitale ale bibliotecii. În Germania, cursurile 

online trebuie să  fie gratuite, pentru a fi accesibile publicului larg ș i trebuie să  poată  fi finalizate 

în termen de maximum șase săptămâni. Aceste criterii au putut fi realizate, folosind Q-Method, 

un termen create de Peer 2 Peer University (P2PU), care presupune un formular simplu pentru a 

descoperi ce subiecte sunt de interes pentru vizitatorii bibliotecii.  Au fost create 21 de cursuri – 



 

 

despre dezvoltare personală , artă  ș i cultură , finanțe ș i business, istorie ș i mediu – ș i au fost 

afișate pe postere în Biblioteca Centrală , pentru câteva săptămâni. Vizitatorii au fost rugaț i să  

folosească  stickere în formă  de inimi, pe care să  le așeze în dreptul cursurilor de care erau 

interesaț i. Au rezultat un total de 446 de voturi, în top fiind cursurile de desen, managementul 

timpului, fotografie, istoria artei ș i gestionarea finanțelor personale. Cercurile de învă țare care 

au avut loc s-au bazat pe toate aceste subiecte. În urma rezultatelor votului, a statisticilor de 

participare la cercurile de învă țare ș i a feedback-ului oamenilor, biblioteca a reuș it de-a lungul 

timpului să  observe persoanele din comunitate ș i tipul de activitate de care erau acestea 

interesate. În Cologne, vizitatorii bibliotecii au preferat cursurile axate pe interese recreaț ionale, 

artă  ș i dezvoltare personală . Pentru că  interesele oamenilor se pot schimba odată  cu trecerea 

timpului, participanț ii la fiecare cerc de învă țare sunt întrebaț i ce tipuri de subiecte ș i-ar dori să  

fie abordate pentru aceste activită ț i. Totodată , a fost implementat un formular pentru noii 

vizitatori, pentru a vedea cum ș i dacă  li s-au schimbat interesele. Prin urmare, cercurile de 

învă țare din biblioteci se vor schimba ș i vor evolua o data cu oamenii din comunitate, fiind 

adaptate la noile informaț ii ș i la nevoile educaț ionale ș i recreaț ionale ale participanț ilor. 

 

Ce doresc 

angajatorii? 

Abilită ț i necesare / domeniu de activitate / competențe 

Finlanda  În sectorul serviciilor: abilită ț ile orientate că tre client, designul ș i 

automatizarea serviciilor. În domeniul industrial: dezvoltarea sustenabilă , 

găsirea soluț iilor digitale pentru problemele existente, abilitatea de a 

învă ța, managementul activită ț ii profesionale în mediul online ș i de 

acasă , abilită ț i de evaluare a informaț iei, competențe digitale. 



 

 

Germania Competențele digitale ș i capacitatea de a se adapta sunt abilită ț ile cheie. 

Acestea sunt esenț iale pentru Cariera 4.0 - viitorul joburilor în era 

digitală . Cei care îș i caută  un loc de muncă  trebuie să  îș i dezvolte aceste 

abilită ț i ș i să  crească  nivelul de expertiză  în ceea ce priveș te partea de 

soft skills. 

Polonia Soft skills sunt esenț iale: orientarea că tre găsirea soluț iilor, gândire 

critică , creativitate, managementul unei echipe, colaborare, inteligență  

emoț ională , orientare că tre servicii, abilită ț i de negociere, flexibilitate ș i 

capacitatea de a se adapta.  

Portugalia Un studiu din 2019 arată  că  în urmă torii ani cele mai multe locuri de 

muncă  vor fi disponibile în sectoarele legate de: vânză ri (30%), tehnologia 

informaț iei (30%), inginerie (22%), marketing ș i comunicare (14%), 

logistică  ș i producț ie (13%).  

România În anumite zone rurale, angajatorii vor căuta urmă toarele abilită ț i: 

capacitatea de a se adapta ș i învă ța, bune maniere ș i mobilitate. În ceea 

ce priveș te partea de hard skills, pentru viitorul loc de muncă  va fi nevoie 

de abilită ț i tehnice, de la matematică  de bază  ș i până  la mecanică , 

managementul afacerilor ș i cunoș tințe zootehnice.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etapele 

implementării 

suportului pentru 

serviciile online de 

învățare – după modelul 

ralizat de P2PU, 

creatorii metodologiei 

cercurilor de învățare 
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Pentru a dezvolta servicii de învă țare online de succes este nevoie de un set de măsuri de suport, 

pe lângă  facilitarea programului. Noi am identificat patru roluri pentru a susț ine procesul de 

învă țare de la o persoană  la alta: facilitatorul, coordonatorul, organizatorul ș i gazda. Împreună , 

aceste roluri creează  cadrul perfect pentru programe de success, care facilitează  activită ț i 

eficiente ș i constante, în timp ce nevoile ș i experiențele participanț ilor stau la baza acestei 

activită ț i de învă țare. Pentru unele biblioteci, aceste roluri pot fi împă rț ite unor oameni sau 

departamente diferite. Iar în altele, o persoană  poate îndeplini toate aceste roluri. Mai departe, 

toate acestea sunt prezentate în manualul realizat de P2PU. 

Facilitatorul este persoana care conduce programul de învă țare ș i care interacț ionează  cu 

ceilalț i. Există  o multitudine de resurse valabile pentru facilitatori, care să  le permit participarea 

ș i adaptarea la un numă r mare de grupuri: cercul de învă țare însuș i, comunitatea lor de 

facilitatori în cadrul bibliotecii ș i comunitatea globală  de facilitatori P2PU.  

Coordonatorul recrutează , pregă teș te ș i menț ine relaț iile cu facilitatorii, în afara cercurilor de 

învă țare. Această  persoană  trebuie să  se asigure că  există  cineva care să  coordoneze programul 

în cadrul bibliotecii ș i care va coordona traininguri împreună  cu P2PU. După  ce înscrierile sunt 



 

 

finalizate, această  persoană  va continua să  supervizeze direct comunitatea de facilitatori sau 

poate delega o gazdă  care să  facă  acest lucru.  

Organizatorul este responsabil de stabilirea, evaluarea ș i promovarea programului de învă țare 

în bibliotecă . Acest rol presupune 

interacț iunea cu mediul extern, stabilirea unei 

relaț ii cu diferiț i colaboratori, atât pentru 

bibliotecă , cât ș i în afara ei. De asemenea, 

acest rol presupune ș i realizarea unor metode 

de atragere a participanț ilor.  

Gazda este persoana din prima line, care 

lucrează  direct cu comunitatea ș i susț ine 

zilnic, din punct de vedere logistic, facilitatorii, 

dar ș i persoana care asistează  serviciile bibliotecii care implică  utilizarea tehnologiei. 

În lunile aprilie ș i mai ale anului 2020, peste 60 de membri din jurul lumii, ai comunită ț ii P2PU, 

s-au întâlnit pentru a discuta despre aceste roluri ș i pentru a vedea cum vor fi ele influențate de 

adaptarea la spaț iul virtual. Toate observaț iile ș i strategiile rezultate au fost adunate în cadrul 

manualului virtual P2PU.  

 

Totodată , există  numeroase instrumente pe care proiectul nostru le-a pregă tit, pentru a ajuta 

bibliotecarii să  realizeze ș i să  se adapteze la cercurile de învă țare.  Printre ele se numă ră  ș i un 

manual pentru facilitatori. Acesta include informaț ii despre cum poate fi organizat conț inutul, 

dar ș i modele gata pregă tite pentru ca munca orică rui bibliotecar sau facilitator să  fie una 

ușoară  ș i eficientă . Pe lângă  acestea, am dezvoltat ș i o serie de clipuri video, pe care bibliotecarii 

sau facilitatorii le pot prezenta participanț ilor înainte de înrolarea lor în cercurile de învă țare. 

https://www.p2pu.org/virtual-handbook


 

 

Clipurile conț in informaț ii care îi ajută  pe viitorii participanț i să  descopere mai multe despre 

stilurile lor de învă țare, interesele lor vocaț ionale sau competențele digitale pe care le deț in. În 

acest fel, participanț ii la cercurile de învă țare pot lua decizii mai bune, bazate pe preferințele ș i 

nevoile lor personale. 
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Ca parte din proiectul nostru, am create propriile cercuri de învă țare ș i am descoperit modul în 

care rolurile de organizator, facilitator ș i participant sunt percepute. Împă rtăș irea poveș tilor de 

succes,  testimonialele ș i discuț iile de feedback cu participanț ii sunt esenț iale în consolidarea 

cercurilor de învă țare, ca serviciu al bibliotecilor publice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O privire asupra 

Germaniei 
 
În top 10 cursuri, de care vizitatorii Bibliotecii Publice Cologne ar fi interesaț i, ar fi un curs online 

de istoria artei, oferit de Städel Museum din Frankfurt. Cercurile de învă țare au beneficiat din 

plin în urma acestui curs online, care se potrivea perfect cu interesele variate ale participanț ilor. 

Cursul a fost realizat într-un mod profesionist, în limba germană  ș i a fost separat în cinci pă rț i, 

pentru a se putea desfășura de-a lungul a cinci săptămâni. Opt participanț i s-au înscris, toate 

persoanele fiind de sex feminin, cu vârste variate de la 20 ș i până  la 50 de ani. Majoritatea 

participanț ilor apreciau arta sau deț ineau deja câteva cunoș tințe de bază  în acest domeniu, una 

dintre persoane fiind licenț iată  în istoria artei, iar o alta alegând acest curs pentru a-ș i 

reîmprospă ta cunoș tințele pe care le-a acumulat când a realizat lucrarea de disertaț ie pe acest 

subiect. Participanț ii au urmă rit cursul online împreună , afișat pe un ecran mare, au participat la 

diferite teste ș i chestionare care au fost incluse în structura cursului ș i au petrecut timpul 

discutând despre numeroș i artisti ș i operele lor. 

 

Datorită  interesului împă rtăș it pentru artă  ș i a entuziasmului pentru acest subiect, o afinitate 

pentru cercurile de învă țare ș i pentru discuț ii a apă rut. Fiecare persoană  ș i-a împă rtăș it ideile 

ș i a beneficiat de informaț ii ș i cunoș tințe de la cei din jur. După  completarea cursului s-a decis 

ca grupul să  meargă  într-o excursie la muzeul din Frankfurt. 



 

 

 

În cadrul sesiunii de feedback, participanț ii au menț ionat cât de mult le-a făcut plăcere să  poarte 

discuț ii de grup, au menț ionat că  structura cursului ș i notifică rile primite pe email, săptămânal, 

au fost de asemenea pe placul lor.  Răspunsul unuia dintre participanț i sumarizează  întreg 

feedback-ul grupului: „cred că  este o metodă  foarte bună  de învă țare ș i, dacă  nu aș  fi participat 

chiar eu, aș  fi zis că  nu este posibil să  fie eficientă . Dar a fost o experiență  educaț ională  foarte 

frumoasă !”  

 

 

O privire asupra 

României 
 

Noii profesioniș ti din bibliotecile din România, care au participat în 2020 la Ș coala Online de 

Vară  pentru Tinerii Bibliotecari, au fost solicitaț i pentru a se implica în acest proiect – mai exact, 

pentru managementul proiectului ș i scrierea propunerilor pentru granturi. Cursul online folosit 

pentru acest cerc de învă țare, realizat de Civil Society Development Foundation (CSDF), a acoperit 

informaț iile de bază , necesare 

pentru scrierea propunerilor, într-

o manieră  practică  ș i simplă  – 

perfectă  pentru cei la începutul 

carierei în această  profesie. 22 de 

tineri bibliotecari s-au înscris ș i în 



 

 

cadrul celor șase întâlniri ale cercurilor de învă țare, iar peste 13 oameni s-au implicat activ ș i au 

participat la activită ț i.  

Deș i grupul a fost destul de mare, schimbul de informaț ie a fost unul ușor, fă ră  existența 

experiențelor neplăcute, iar toț i participanț ii au fost motivaț i să  învețe ș i să  împă rtășească  idei 

cu colegii lor. De asemenea, nu a fost prima lor întâlnire de grup în mediul online – anterior, au 

fost colegi în cadrul unui training online, timp de o săptămână , iar dinamica grupului a fost una 

armonioasă , perfectă  pentru dezvoltarea în cadrul unui cerc de învă țare. 

 

 



 

 

 

Sesiunile practice au reprezentat 

o bună  oportunitate pentru 

tinerii profesioniș ti ș i au fost 

modul perfect în care ei se 

puteau familiariza cu potenț ialele 

servicii ale bibliotecilor, apă rute 

în ultima perioadă , pentru 

diverse grupuri de comunită ț i. 

Feedback-ul primit de la participanț i a fost unul pozitiv, aceș tia menț ionând avantajele învă ță rii 

în mediul online, în cadrul cercurilor de învă țare: „este facil, este ușor de urmă rit ș i toate noț iunile 

sunt foarte bine clarificate.” Majoritatea participanț ilor au spus că  ar dori să  facă  ș i pasul 

urmă tor, mai exact să  înceapă  scrierea unor propuneri de proiecte pentru bibliotecile lor ș i să  

devină  o parte din echipa de implementare.   

Odată  ce aceste activită ț i sunt încheiate, bibliotecarii pot ș i ar trebui să  adune testimoniale în 

format video de la participanț i, să  scrie articole în care să  introducă  poze de la întâlniri sau, dacă  

sunt cu adevă rat curajoș i, pot documenta toate discuț iile ș i pot crea o serie de poveș ti digitale. 

Toate acestea pot fi folosite atât ca factori motivatori pentru comunitate, cât pot reprezenta ș i 

un instrument important de advocacy pentru biblioteci, în încercarea lor de a obț ine fonduri 

publice ș i de a-ș i demonstra impactul asupra dezvoltă rii societă ț ii.  

 

 

 



 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie 
o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 
trasă la răspundere pentru orice  utilizare a informațiilor conținute în aceasta.  

 

 

 
 
 

Proiectul Cercurile de Învățare în Biblioteci este o colaborare a șase instituții: Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Informaționale (Polonia), Stadtbibliothek Koeln (Germania), Suomen 
eOppimiskesku ry (Finlanda), Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (Portugalia), Fundatia Progress 
(România) și Peer 2 Peer University (SUA). Acest proiect este implementat ca parte a programului 
Erasmus +, administrat de Comisia Europeană.  
 
 
Această lucrare este licențiată sub licență internațională Creative Commons Atribuire 4.0: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  
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