Serviciul de dezvoltare a tinerilor talente bălțene
UN GÎND, UN FIOR, O POEZIE
Biblioteca Municipală „E. Coșeriu”, Bălți
aprilie – noiembrie 2015
Solicitantul serviciului: tinerii din municipiul Bălți care scriu
versuri
Scopul serviciului: descoperirea, cultivarea și dezvoltarea
tinerelor talente bălțene.
Descrierea succintă a serviciului:
În municipiul Bălți locuiesc 130000 de persoane. Aproximativ 30
% din populație au pîna la 18 ani. Ei sunt participanți activi la
diverse activități culturale organizate în bibliotecă. În aşa mod,
mulţi dintre aceşti tineri s-au implicat în proiectul local IZVOARELE
CULTURII BĂLŢENE. S-a constatat că mulți din ei au harul zămislirii poeziei și ar vrea să-și realizeze aptitudinile:
să se publice, să participe la niște cenacluri sau, pur şi simplu, să-şi citească creaţiile în faţa unui auditoriu. În
acest context, biblioteca își propune să implementeze un serviciu nou de bibliotecă: UN GÎND, UN FIOR, O
POEZIE, pentru a educa la tinerii începători simțul poeticului, a le transmite nişte noţiuni elementare şi
absolut necesare ce ţin de tehnica scrisului, astfel cultivîndu-le dragostea pentru limba maternă.
În cadrul serviciului sunt programate următoarele activități: 1.”Noţiuni de versificare ” - ciclu de lecții
tematice (master class), 2.Reuniri în cadrul cenaclului „Crenguţa lui Coşeriu”; 3.crearea pe reţelele¬ sociale a
unui grup – Junii poeţi bălţeni – unde vor avea posibilitatea să-şi publice creaţiile, să comunice.
Următoarea etapă fiind publicarea celor mai bune versuri și în alte publicații: Realități Culturale,
Amic, Moldoveanca… În final, pentru a confirma durabilitatea acestui serviciu, se va edita şi un volum de
versuri. Astfel, biblioteca va susţine tinerele talente, asta fiind o contribuţie directă la dezvoltarea culturii
locale.
Durabilitatea: Extinderea parteneriatului și atragerea unor participanților noi la finalizarea implementării
Serviciului „Un gînd, un fior, o poezie…”
Impactul: Opt tineri, utilizatori ai serviciului, vor deveni mai încrezuți în sine, în realizarea visurilor și vor fi
recunoscuţi în comunitate;
Parteneri: Poetul, şi prozatorul bălţean – Gheorghe Calamanciuc; profesoara - Emma Agachi; voluntari
Resurse necesare pentru implimentarea serviciului:
 Umane: bibliotecari, profesori, studenți, voluntare;
 Informaționale: recomandări teoretice, material metodic, ajutor metodic pentru utilizarea
computerului în crearea pe reţelele sociale a unui grup – Junii poeţi bălţeni;
 Fizice: spațiul biblioteci, mobilierul, echipament tehnologic, hîrtie, stilouri, carnețele;
 Financiare:
 Funcționarea Internet-ului: 1500 lei din partea APL;
 Multiplicarea materialelor pentru activități: 500 lei din partea ONG;
 Materiale promoționale: 500 lei din contul biblioteci;
 Valoarea muncii depuse de bibliotecari: 20 lei/h x 300 ore = 600 lei.
Dinamica implementării: https://bibnordcoseriu.wordpress.com/2015/04/17/3093/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Municipal%C4%83-Eugeniu-Co%C8%99eriuB%C4%83l%C8%9Bi/202236389954318?fref=ts

