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Evaluarea nevoilor comunității

• Rebecca Teasdale, director adjunct de Servicii și 
Programe publice la Biblioteca Publică Oak Park, 
specialistă în evaluarea nevoilor

• Evaluarea nevoilor ajută bibliotecarii să:
ü colecteze informaţii despre nevoile comunităţii servite;
ü proiecteze servicii pentru a rezolva aceste nevoi;
ü încerce servicii noi şi apoi să le evalueze.





















Evaluarea D.i.S.C.

• Shirley Stelbrink, trainer specializat și consultant pentru 
diferite firme în evaluarea și managementul personalului

• Modelul DiSC  (dominanță, influență, stabilitate, 
conștiinciozitate), instrument pentru:

– evaluarea  personalului,
– managementul personalului,
– lucrul în echipă, 
– comunicarea la locul de muncă.

DiSC îi ajută pe oameni să în eleagă diferenţele lor ț
comportamentale.





















Aptitudini de lider pentru
promovarea bibliotecii

• Margaret B. Edwards, coordonator pentru 
consiliere, Universitatea Illinois, Școala post
universitară de biblioteconomie

• Îmbunătățirea aptitudinilor de lider & utilizarea 
Advocacy pentru dezvoltarea și sprijinirea 
bibliotecii













Servicii de calitate pentru public
The Fish Philosophy

• Jan Ison, Director Executiv, Lincoln Trail Libraries System

• Cum să creăm un mediu plăcut pentru lucrul cu clienții
• Filozofia Fish satisface nevoile principale ale 

organizației:
– echipe mai bine închegate,
– comunicare mai bună,
– servicii de calitate.













Cum să folosim tehnologia
pentru atragerea comunității

• Martin Wolske, cercetător, Universitatea din Illinois, 
Școala postuniversitară de biblioteconomie

• Câștigarea experienței practice privind folosirea 
tehnologiei pentru povestit și captivat atenția 
utilizatorilor. Tehnici folosite:
ü Jurnalismul cetățenesc
ü Fotovocea,
ü Spunerea de povești.



















Inițiere în redactarea
propunerilor de finanțare 

• Kristin Vogel, bibliotecar și profesor agregat, 
Biblioteca Pius XII Memorial a Universității Saint 
Louis.

• Sesiuni practice și lucru în grup la 
proiectele ce vor fi propuse spre finanțare













Management de proiect

• Hermina Anghelescu, conferențiar, Universitatea 
de Stat Wayne, Detroit, MI, Facultatea de 
Biblioteconomie și Știința Informării

• Dezvoltarea abilităților pentru managementul 
de proiect orientate către obținerea de 
rezultate palpabile









Proiecte ce vor fi propuse spre 
finanțareLocal History @ the Public Library

• crearea conținutului informațional/documentar online va 
fi realizat printrun proiect colaborativ propus de 5 
biblioteci județene, în scopul sprijinirii procesului 
educațional al elevilor claselor a IVa, care studiază 
istoria locală;

• conținutul portalului va fi construit în baza curriculei 
școlare, a recomandărilor profesorilor și a nevoilor 
elevilor, care vor fi consultați, iar sustenabilitatea se 
bazează pe parteneriatele Bibliotecii cu Inspectoratele 
Școlare și instituțiile culturale locale.



Proiecte ce vor fi propuse spre 
finanțare

Play  a  game @ biblioteca ta
• oferirea unui serviciu modern destinat adolescenților in ceea 

ce privește petrecerea timpului liber, socializare, recreere;
• crearea în bibliotecă a unui spaţiu adecvat adolescenților 

(mobilier, obiecte de decor, echipamente de jocuri video) vor 
conduce atât la atragerea adolescenților spre bibliotecă și 
participarea lor la activități nonformale cât și la creșterea 
rolului și vizibilității bibliotecii în comunitate. 



Proiecte ce vor fi propuse spre 
finanțareClick @ resurse noi de învățare

• oferirea, prin intermediul platformei online existente pe 
portalul ANBPR, unei alternative moderne de formare 
profesională continuă a bibliotecarilor pentru obținerea de noi 
abilități și competențe în comunicarea digitală;

• bibliotecarii din toată țara vor avea acces la resursele legate 
de Social Media (tutoriale) și bune practici (fotografii) create, 
selectate și postate de către echipa de proiect iar bibliotecarii 
publici din cele 6 județe implicate în proiect vor fi beneficiarii 
unei bune pregătiri practice legate de cunoașterea utilității și a 
modului de utilizare a ultimelor tehnologii.
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