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"Metodologia muncii de informare - sprijinirea creării și funcționării unui traseu ecoturistic prin
înființarea unor centre de informare ecoturistică în cadrul centrelor comunitare / bibliotecilor rurale" 
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„Traseul ecoturistic "Stâncile Prutului" în raioanele Edineț, Rîșcani și Glodeni”.
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"Biblioteca ca centru de cunoaștere a regiunii"



Regionalismul

Regionalism

Regionalismul este o idee care a căpătat o importanță
semnificativă în ultimii ani.

Este o mișcare socială care promovează integritatea,
identitatea și întărește sentimentul de conectare și
dragoste pentru „propriile regiuni”.

Simțind nevoia de a păstra și de a dezvolta în continuare
cultura care caracterizează zona și oamenii săi.



Îngrijire

În cadrul acestei activități, observăm diverse forme care exprimă preocuparea noastră
pentru transmiterea tradiției multigeneraționale.

Respect.

Este o știință a respectului pentru
continuitatea moștenirii culturale, 
care determină identitatea unei
anumite regiuni și a locuitorilor
acesteia.



Regionalism și societate

• Ideologia regionalismului se referă nu numai prin 

conștientizarea de sine socială, ci este  asociată cu o 

gamă largă de activități în acest domeniu.

• Este popularizarea și promovarea cunoștințelor 

despre regiune, care reprezintă un domeniu de 

interes pentru asociații și organizații sociale. 

• Rolul lor este de neprețuit, dar funcția bibliotecilor 

publice în această problemă depășește acest domeniu 

de activitate.



Biblioteca ca centru de informare

Astăzi, biblioteca nu mai este doar o afacere de
închiriere de cărți. Este un centru de informare, cu o
bază largă de activități în beneficiul orașului, regiunii
și comunității locale. Funcția sa a fost întotdeauna
cunoscută pentru partajareși diseminare, a fost
extinsă pentru a include documentarea și arhivarea
materialelor relevante pentru regiune. Biblioteca
depășește și mai mult aceste limite, participând activ
la popularizarea și promovarea cunoștințelor despre
oraș, regiune și locuitorii săi. Este un centru urban
care cooperează cu comunitatea locală, răspunzând
nevoilor acesteia și lucrând pentru integrarea și
activarea ei.



Exemple de activitate a bibliotecilor în domeniul regionalismului

Biblioteca ca centru de informare

cooperare
cu asociațiile regionale

• publicarea



Exemple de activitate a bibliotecilor în domeniul regionalismului

Biblioteca ca centru de informare

• organizarea de standuri ocazionale •popularizare 
punerea la dispoziție și accesibilitatea colecțiilor



Exemple de activitate a bibliotecilor în domeniul regionalismului

Biblioteca ca centru de informare

• realizarea unei bibliografii regionale • digitizarea și digitalizarea colecțiilor



Vă mulțumim foarte mult pentru atenție



Lucrul în echipă

Ce activități în domeniul regionalismului
ar trebui întreprinse

în bibliotecile - centre de informare?


