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Scopul prezentării este de a scoate în evidenţă mijloacele specifice prin care biblioteca publică îşi poate 

realiza misiunea de informare şi implicare activă în viaţa comunităţii în privinţa promovării 

voluntariatului, colaborând cu voluntari şi asociaţiile lor. 

  

Metodologie. Obiectivele au fost atinse prin crearea de legături, punerea în contact, deschiderea 

canalelor de comunicare, facilitarea schimbului de experieţă între voluntari, promovarea bunelor 

practici. Metode principale folosite: colocvii, mese rotunde, workshopuri, conferinţe, crearea de 

instrumente şi desfăşurarea de acţiuni cu sprijinul voluntarilor: organizarea centrului de resurse pentru 

voluntariat, blog, videoclip, facebook, publicaţii tipărite şi online, toate realizate cu voluntari.  

 

Rezultate/impact. Crearea unui spaţiu propice dialogului, coagularea mişcării provoluntariat în Baia 

Mare, creşterea impactului activităţilor de gen. Realizarea în parteneriat a unui proiect de promovare a 

voluntariatului care îşi propune: informarea a 2.500 de tineri în privinţa voluntariatului, facilitarea 

dialogului voluntari – nonvoluntari, prin organizarea de întâlniri, antrenarea a 50 de cadre didactice în 

acţiuni de informare, crearea oportunităţii de manifestare a creativităţii pentru 20 de participanţi la 

concursul de afişe pe teme de voluntariat, pentru realizatorii de materiale de promovare şi, nu în ultimul 

rând, promovarea imaginii bibliotecii ca instituţie profund implicată în viaţa comunităţii. 

Ca rezultat al desfăşurării acestei suite de activităţi, ne-am însuşit valoroase lecţii de mediere şi 

moderare a dialogului între diferiţi parteneri, am constatat, o dată în plus, valoarea parteneriatelor 

indispensabile în proiectele comunitare, am valorificat la nivel superior ideea de bibliotecă – spaţiu 

privilegiat, neutru, egal pentru toţi membrii comunităţii. 

 

Constrîngeri/limitări/provocări.Realizarea unui dialog între parteneri foarte diferiţi a fost o adevărată 

provocare. Am constatat că nu este bine înţeles faptul că asociaţiile care au preocupări comune în 

privinţa voluntariatului nu trebuie să se situeze pe poziţii de concurenţă, pentru că raporturile fireşti 

sunt cele de conlucrare şi colaborare. Aceste neajunsuri pot fi înlăturate prin succesul parteneriatelor 

încheiate şi prin organizarea de întâlniri şi iniţierea a cât mai multor proiecte comune. Ne confruntăm 

cu o percepere defectuoasă a activităţii de voluntariat, cu mentalităţi ce încurajează pasivitatea tinerilor, 

atât în mediul şcolar, cât şi în cel familial, lucruri pe care sperăm să le ameliorăm prin derularea cu 

succes a proiectului. 

 

În privinţa originalităţii/valorii prezentării menţionăm: implicarea numărului mare de asociaţii 

în fazele premergătoare elaborării proiectului, pentru a beneficia de experienţa acumulată deja pe plan 

local, accentul pus pe dezvoltarea creativităţii, abordarea corpului profesoral pentru educarea în spiritul 

voluntariatului de la cele mai fragede vârste. Centrul de resurse cu şi pentru voluntari va facilita şi 

schimbul de bune practici între asociaţii. 

 

Impactul va fi cuantificat, el va fi resimţit de grupurile ţintă ale proiectului şi, prin extensie, de 

întreaga comunitate băimăreană. Această suită de activităţi a avut un bun impact şi asupra noastră 

pentru că educaţia în direcţia unei corecte aprecieri a voluntariatului este binevenită şi în rândul 

bibliotecarilor. 
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