
SNB „Regatul spiridușilor si Împărăția Internetului” 

Biblioteca Publică Orășeneasca Stefan Voda 

                                                                                        

Serviciul : „Regatul  spiridușilor si Împărăția 

Internetului” 

Solicitantul serviciului: Copiii din orașul Stefan Voda 

Scopul serviciului:  Familiarizarea copiilor cu 

biblioteca si SNB , formarea abilitaților de a picta si 

utilizarea  calculatorului. 

Descrierea succintă a serviciului: Lansarea 

serviciului sus numit a avut loc la 20 martie 2015.Acest SNB organizat pentru 15-20 de micuți, se 

desfășoară cu o periodicitate de 2 ori pe luna (prima si ultima zi de vineri din luna ). Micuții din orașul 

Stefan-Voda au la dispoziția biblioteca pentru copii. Ea însă nu dispune de o sala de calculatoare .Vizita 

micuților in biblioteca se  începe cu perfectarea formularului utilizatorului, după care urmează o excursie 

prin sălile de biblioteca, fiind ghidații de un bibliotecar .Apoi sunt familiarizați cu calculatorul. Impresii 

deosebite trezesc micuților vizionarea desenelor animate . La finele vizitei micuții primesc câte un contur 

de desen selectat din internet, pentru a le colora. La vizita următoare copiii prezinta desenele colorate, 

aceasta   fiind tema lor pentru acasă 

SNB va forma deprinderea micuților de a frecventa sistematic biblioteca. Prin vizita sistematica la 

biblioteca copiii vor deprinde abilitați de a căuta informația necesara  navigând prin internet. De 

asemenea ei se vor învață a picta , vor savura clipe plăcute prin vizionarea desenelor animate. SNB  

„Regatul spiridușilor si Împărăția Internetului” 

 înscrie de la 15-25 utilizatori noi si până la 50 de vizite lunar la biblioteca.  

Durabilitatea: Extinderea parteneriatului și atragerea unor participanților noi la finalizarea serviciului. 

Impactul: SNB  „Regatul spiridușilor si Împărăția Internetului” 

 înscrie de la 15-25 utilizatori noi si până la 50 de vizite lunar la biblioteca.  

Parteneri:  Primăria din comunitate si grădiniță nr.2 Stefan Voda . 

Resurse necesare pentru implementarea serviciului: 

 Umane: 1 bibliotecar,2 formatori. 

 Informaționale: Calculatoare, Cărți și reviste, colecții de desene animate. 

 Fizice: biblioteca, echipament ( 10 computere, videoproiector, ecran, boxe, internet) Contururi de 

desene selectate din internet. 

 Financiare pentru: 

 Funcționarea internetului: 240 lei 

 Hârtie A4 170 lei 

 Valoarea muncii depuse de către bibliotecari: 20 lei/h x 8 = 160 lei 

 

Dinamica implementării: 

https://www.facebook.com/BPOStefanVoda  

https://www.facebook.com/BPOStefanVoda

