
Atelierul de lucru

"Metodologia muncii de informare - sprijinirea creării și funcționării unui traseu ecoturistic prin
înființarea unor centre de informare ecoturistică în cadrul centrelor comunitare / bibliotecilor rurale" 

în cadrul proiectului

„Traseul ecoturistic "Stâncile Prutului" în raioanele Edineț, Rîșcani și Glodeni”.

27-28.06.2022 Consiliul raional Edineț

"Noi sarcini pentru bibliotecile rurale"



NOI SARCINI PENTRU BIBLIOTECILE RURALE

În funcție de funcțiile sale, biblioteca publică a fost descrisă în trecut în diverse
moduri, cel mai adesea ca fiind o bibliotecă populară, educațională, de masă sau
generală. 

Acești termeni diferiți au fost determinați de epoca în care au funcționat bibliotecile, 
dar mai ales de gradul de dezvoltare culturală a societății, de tendințele filosofice și
științifice actuale, de situația politică și economică, de evoluția tehnologiei etc.

Premisa de bază a activității bibliotecii este satisfacerea unor nevoi, a căror natură
este determinată de societatea în a cărei viață este implicată biblioteca. În zilele
noastre, existența acestor facilități capătă o importanță sporită, mai ales pe fondul
dezvoltării rapide a științei și tehnologiei
.



Modele de biblioteci publice

Gradul de urbanizare a mediului este strâns legat
de activitatea culturală și determină activitatea
atât a instituțiilor culturale, cât și a comunităților.
Există convingerea că nivelul de urbanizare a
unui loc dat determină atractivitatea ofertelor
culturale și educaționale.

Modelul funcției sociale a bibliotecii
acoperă patru domenii ale sarcinilor sale, 
identificate ca:
• centrul de educație,
• centru cultural,
• centru de informatii,
• centru social.



Biblioteci rurale

În bibliotecile rurale, unde pot fi observate relații informale între cititor și bibliotecar, 
comunicarea verbală și abordarea individuală a unei persoane joacă rolul cel mai important, care 
stă la baza cooperării.

Bibliotecile joacă un rol important în crearea și 
conservarea patrimoniului cultural.
• Consolidarea realizărilor sociale pentru 
generațiile viitoare.
• Stimulează interesul pentru cultură în societate 
folosind diverse forme de muncă.



O bibliotecă joacă un rol important în 
procesul educațional.

Activitățile educaționale desfășurate de biblioteci
ca parte a pedagogiei bibliotecii constau în
principal în lucrul cu utilizatorul.

• Esența muncii bibliotecii cu destinatarul
mesajelor constă într-o serie de activități de
mediere și persuasiune.

• Aceste activităţi au ca scop iniţierea, stimularea,
dirijarea şi corectarea receptării diverselor mesaje.

• Aceste activități vizează și diseminarea și
îmbogățirea formelor de utilizare a bibliotecii.



Biblioteca rurală are multe sarcini
sociale de îndeplinit pentru cititorii săi.

• rememorarea identității și a 

moștenirii culturale a mediului

• arătarea valorilor și tradițiilor locale

• construirea de legături

interpersonale

• încurajarea dezvoltării intelectuale

Importanța culturală a 
bibliotecilor în mediul rural.



• colectarea și asigurarea accesului la 
informații regionale

• asigurarea şi expunerea culturii materiale 
rurale

• dezvoltarea bazelor de date de referință
privind obiceiurile, tradițiile și istoria
locală

• crearea de oportunităţi pentru
dezvoltarea artei populare

• crearea de spațiu pentru prezentarea
produselor populare

• organizarea de întâlniri ale societăților
culturale locale, sindicatelor sau
cluburilor de interese

Exemple de activități ale 
bibliotecilor rurale



Prin activitățile lor de lectură, cultură și

informare, ei sunt capabili să mobilizeze

destinatarii să fie mai activi în viața

statului și, mai ales, în propria lor regiune.

Informațiile propagate și anunțate în

biblioteci ridică nivelul de cunoștințe

necesar pentru buna funcționare în

dimensiunea socială.

Biblioteca ca instituție socială



Biblioteca ca instituție publică îndeplinește o

serie de funcții de informare. Formele

adecvate de comunicare și adaptarea ofertei la

nevoile publicului stau la baza relațiilor

sănătoase între destinatarul informațiilor și

intermediarul acesteia, adică bibliotecarul.

Biblioteca ca centru de informare



Colectarea materialelor regionale implică și educația
regională. Scopul său ar trebui să fie de a modela un
sentiment al propriei identități nu ca o atitudine de
separare, ci ca o bază pentru crearea unor atitudini
deschise, liberale, tolerante, concentrate pe
acceptarea pluralismului diverselor culturi umane și
pe înțelegerea acestora.

În plus, centrele bibliotecii organizează diverse
proiecte ca parte a lucrului cu utilizatorul și trezesc
potențialul creativ al destinatarilor. Concursurile,
expozițiile, întâlnirile cu autorii îmbogățesc
comunitatea locală cu noi cunoștințe, experiențe și
lărgesc orizonturile gândirii.

Funcția educațională a bibliotecii satului



Vă mulțumim pentru atenție


