AGENDA METODICĂ A BIBLIOTECII JUDEŢENE ASTRA SIBIU / 2018
19 II 2018
tema 1: 100 de mărturii despre Marea Unire: proiect editorial de memorie
locală
obiective: documentarea pentru identificarea a 100 de martori direcţi/indirecţi la
evenimentele politice, culturale şi sociale din preajma anului 1918; realizarea şi
editarea în text şi grafică (fotografie de epocă) a mărturiilor sibienilor; promovarea
bibliotecii publice ca arhivar şi promotor a memoriei locale; realizarea unui
material editorial ilustrativ.
tema 2: Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană – 2019 : sesiune de prezentare
program şi oportunităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale
din cuprins: prezentarea Instrumentelor de evaluare a resurselor locale, a
comportamentelor alimentare şi a tradiţiilor culinare din comunitate obiective;
pregătirea la nivel informal a bibliotecarilor locali pentru organizarea de
evenimente tematice articulate pe o agendă comună pentru anul 2019; realizarea de
evenimente tematice, în care biblioteca publică să deţină rolul de organizator,
promotor şi dezvoltator de activităţi specifice turimului cultural şi culinar;
dezvoltarea unei metode de studiu a informaţiilor cu specific gastronomic local;
crearea unei baze de date funcţionale în reţeaua bibliotecilor publice din judeţul
Sibiu, identificarea de oportunităţi pentru crearea de noi servicii culturale.
26 III 2018
Managementul Voluntarilor : curs de perfecţionare profesională.
din cuprins: Legea voluntariatului, Contracul de voluntariat, Voluntariatul în
Biblioteca publică, Instruire, Etape de lucru, Fişa Postului, Fişa de pontaj, Mesajul
de recrutare, Rolurile coordonatorului, Supervizarea.
obiective: înţelegerea şi gestionarea activităţii de voluntariat în bibliotecile publice
(şi în alte instituţii cu rol cultural, educativ şi suport social); abordarea corectă a
rolului voluntarului într-o instituţie publică; cunoaşterea Legii, a drepturilor şi
obligaţiilor care derivă din prevederile legale, de amble părţi; identificarea de noi
resurse pentru îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă.
23 IV 2018
Călătorie în Ţinutul Bibliotecilor de poveste din judeţul Sibiu – Study
Tour

din cuprins: schimb de experienţă, idei şi reţete culinare la faţa locului; vizitarea
bibliotecilor concept din judeţul Sibiu
cadru: Ziua Naţională a Bibliotecarilor din România
target: bibliotecarii din judeţ, bibliotecarii astrişti, cei mai fideli cititori şi cei mai
activi colaboratori ai Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu
obiective: explorarea şi evaluarea spaţiilor destinate serviciului de bibliotecă
publică; identificarea de proiecte comune; schimb de idei; team building; celebrarea
Zilei Bibliotecarului într-un mod inter-activ; promovarea reţelei de biblioteci
publice din judeţul Sibiu; explorarea zonelor etnoistorice ale judeţului Sibiu
28 V 2018
upDate IT-Lib: Comunicarea pe Internet – curs de perfecţionare profesională
din cuprins: norme de comunicare în sfera profesională; purtarea unei conversaţii
cu alte persoane: iniţierea unei conversaţii; rolul emoticonilor; transmiterea
mesajelor către utilizatorii offline; realizarea unui apel video; activităţi sociale în
Messenger, Facebook; solicitarea asistenţei la distanţă; activarea şi mentenanţa
paginii de Facebook a unei biblioteci publice: editarea profilului şi promovarea
evenimentelor; Blogurile: principalele funcţii ale unui blog
target: bibliotecarii din judeţ, bibliotecarii BJ ASTRA
obiective: dezvoltarea competenţelor digitale; realizarea de instrumente
performante de promovare web2.0 a bibliotecii şi serviciilor de bibliotecă;
optimizarea reţelei bibliotecilor publice din judeţul Sibiu prin realizarea unui sistem
unitar de comunicare şi promovare.
18 VI 2018
upDate IT-Lib: Fotografia digitală – curs de perfecţionare profesională
din cuprins: (1) imaginile digitale şi formatele lor: analogic vs. Digital, pixelii,
rezoluţia imaginilor, salvare cu sau fără comprimare, formatul .jpg (2) culoarea:
mixarea aditivă şi substractivă, proprietăţile culorii, moduri de culoare, armonia
culorilor (3) galeriile foto (4) programe editare foto (5) crearea unui album pe
Internet
target: bibliotecarii din judeţ, bibliotecarii BJ ASTRA

obiective: dezvoltarea competenţelor digitale; realizarea de instrumente
performante de promovare web2.0 a bibliotecii şi a serviciilor de bibliotecă;
dezvoltarea de competenţe de promovare a comunităţii prin intermediul imaginilor;
îmbunătăţirea calităţii imaginii comunităţii
24 IX 2018
Scriere publicitară şi alte strategii creative curs de perfecţionare
profesională - curs de formare profesională
din cuprins: nume slogan informaţie fidelizare tehnici de bază în marketingul
cultural
target: bibliotecarii din judeţ, bibliotecarii BJ ASTRA, publicul larg (în limita
locurilor disponibile)
obiective: dezvoltarea competenţelor de comunicare în scris & multimedia;
dezvoltarea capacităţii de a redacta texte corecte şi convingătoare necesare
promovării bibliotecii şi serviciilor de bibliotecă; valorificarea cu succes a
activităţilor desfăşurate de bibliotecari
7 XII 2018
Târg de merinde şi reţete alese din judeţul Sibiu: expoziţie cu vânzare de
produse alimentare/culinare tradiţionale din toate zonele etnoistorice ale judeţului
Sibiu
target: publicul larg
obiective: prezentarea reţelei bibliotecilor publice din judeţul Sibiu ca centre de
promovare ale tradiţiilor locale, produselor tradiţionale şi serviciilor din aria
industriei ospitalităţii; realizarea unui eveniment pilot pentru agenda Regiunii
Gastronomice Europene – Sibiu, 2019.
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