Serviciul de bibliotecă ”Tinerii promovează digital Comunitatea”
Biblioteca Publică Raională din Telenești
Serviciul: Tinerii promovează digital comunitatea;
Scopul : Dezvoltarea competențelor civice, educaționale, de
comunicare ale tinerilor din orașul Telenești pentru a deveni
activi în comunitate folosind în acest scop Tehnologiile
informaționale;
Solicitanții serviciului: 10 tineri;
Grupul țintă pentru care este dezvoltat serviciul: tineri dornici
de schimbare;
Descrierea succintă a serviciului:
Serviciul nou de bibliotecă este format din cîteva module:
1. Training- Dezvoltare personală
Cum comunicăm realizările frumoase ale membrilor comunității noastre
2. Training – Povești Digitale (Audacity, Live Movie Maker, Conceperea și editarea filmului, Promovarea
filmelor în spațiul virtual)
3. Training – Interviul, metodă de obținere a informației. Arta interviului on-line
4. Atelier de lucru: Căutarea pe internet a teoriei referitoare la realizarea unui reportaj video; Elaborarea
criteriilor pentru construirea unui reportaj video despre comunitate de către cei 10 tineri; Antrenarea în
realizarea reportajelor; Sarcină pentru concursul celui mai bun reporter
5. Concursul celui mai bun interviu digital despre personalități din Telenești
6. Concursul celui mai bun reporter și a celui mai bun reportaj
În cadrul acestui serviciu, tinerii au beneficiat de instruiri în comunicare, în redactarea articolelor de presă,
crearea de istorii digitale și au promovat imaginea localității în presă, pe internet, rețele de socializare.
Beneficiari direcți ai serviciului estimați pentru anul curent: 10 tineri;
Parteneri:







Primăria orașului Telenești, Primarul Vadim Lelic
Consiliul Raional al Tinerilor din Telenești, Adrian Darii;
Gimnaziul “Mihai Eminescu” din or. Telenești, LiliaVrăjitoru;
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” din or. Telenești, Veronica Postolachi;
Școala Profesională din orașul Telenești,.
AO. CIMEIC, Maria Șarpe

Resurse necesare pentru implementarea serviciului:
 Umane: 4 bibliotecari
 Informaționale: broșuri, pliante, filme pe internet, utilizarea programelor software
 Fizice: computere, proiector, aparat foto, imprimantă, video cameră
 Financiare pentru:
 valoarea muncii depuse de bibliotecar: 80 lei/h x300 ore = 24000 lei;
 încărcare toner pentru imprimantă – 300 lei;
 hârtie A4 65 lei;
 Organizarea ceremoniilor – 4250 lei din partea partenerilor
Mai multe informații

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Vasile-AlecsandriTelenesti/175790469261246?fref=ts

