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Agenda activitati si parteneriate in 2018 ale
Bibliotecii Or. Avrig

În afara imprumutului de carte si a activitatilor clasice de gestionare din
biblioteca , in fiecare an Biblioteca Or. Avrig desfasoara o serie de activitati proprii sau
in parteneriat pentru publicul din localitate sau din zona, folosind resurse propri, finantare
de la CL, sponsorizari sau resurse puse la dispozitie de parteneri.
Activitati/ servicii organizate de biblioteca:

Aniversari culturale - 1/luna
Cartea de acasa - serviciu destinat persoanelor care nu se pot deplasa săptămânal
Prichindel in Tara povestacilor – inițiere în arta povestitului pentru
preșcolari- bilunar
Biblioboutique – arta (hand-made) in biblioteca săptămânal
Atelierul de teatru - săptămânal
Ora de .... cu si fara calculator (lectii interactive) săptămânal
Cartea saptamanii sau Si noi ce mai citim? săptămânal
Clubul de vacanta (zilnic in perioada vacantei de vară)
Jurnal de biblioteca – jurnal de biblionet – jurnalul de vacanta, săptămânal
– arta de a scrie un jurnal interesant
Cat citim, ce scriem (sau reinterpretarea lecturii ) bi-lunar
Povesti din … povesti amestecate (ora de creatie literara) , bi-lunar
Copilarie cu povesti sau fara? - dezbateri tematice, săptămânal în perioada
vacanței de vară
Hai – hui printre carti – sau arta de a recomanda o carte - săptămânal
Ocolul pamantului cu 80 de popasuri literare – concurs , septembrie
Un ... job, va rog ( serviciu de consultantă destinat celor in cautare de
locuri de munca) – intocmire CV, Scrisoare de intenție, cont e-mail, alerte joburi, aplicare
permanent
Biblionetii- programul biblionet pentru public – inițiere în utilizarea
serviciilor de internet , periodic
Biblioatelier – pictura, fotografie, legatorie carte, miniaturi, etc.
săptămânal

Frumusetea din jur – bucuria lucrurilor simple, lectia despre...
redescoperirea frumosului. Lunar, 1 temă/lună
Mandru ca sunt voluntar – programul de voluntariat , permanent
Reporter în localitatea mea – concurs de reportaje : ian – iunie.
Aniversari culturale : lunar
Personalitati avrigene – evenimente destinate punerii in valoare a
personalitatilor avrigene în 2018 – an Centenar: Vasile Stoica și Vasile Răduțiu
Comunitatea de departe (serviciu de documentare pentru avrigenii stabiliti
in strainatate)
Prietenii mei sunt la biblioteca – activitati destinate adolescentilor (bune
maniere, buna conduita, socializare, orientare culturala, educația pentru sănătate) lunar, 1
temă/lună
Nocturna bibliotecii - octombrie
Lansari de carte – ocazional
Șezători - săptămânal
Alte activitati specifice.

Activitati organizate in parteneriat
Lumea copiilor – festival inițiat (concept) de Bibliotecă
Comorile din Tara Oltului- partener și gazda întâlnirilor de pregătire
Comorile naturii din Tara Oltului- program inițiat de bibliotecă se
desfășoară în colaborare cu școli și asociații din Țara Oltului
Natura Casa mea – proiect inițiat de Bibliotecă – se desfășoară în
colaborare cu asociațiile partenere
Sunt CETATEAN, deci EXIST – program de educație civică în parteneriat
cu biblioteci din județ și din țară.
Cartea din casa cartilor (lansari de carte)
Sezatorile de ieri in biblioteca de azi – partener Asociația Prietenii
Avrigului
Reporter in localitatea mea – partener CIT Avrig
Saptamana familiei – saptamana fara televizor – Partener ZIBOeducațional
Educatie pentru sanatate – partener OSMU
Scoala altfel – parteneri școli și licee din județul Sibiu
Teatru – partener ASTRA Sibiu, Teatrul Gong
Actiuni sociale – parteneri As. Prietenii Avrigului și Reuniunea Femeilor
Avrig
Activitati pentru tineri – parteneri și școli din zonă.
Scoala de la … biblioteca - program de sprijin în rezolvarea temelor
pentru copii fără posibilități, parteneri voluntari
Si la mine vine Mos Craciun – campanie socială organizată în parteneriat
cu Asociația “Prietenii Avrigului”

Ora de muzica clasica, inițiere în muzica clasică, lecții concert.
“Cartea calatoare” program pentru nevazatori Consultanta in parteneriat cu APIA pentru completarea on-line a
formularelor în programul IPA.
Concursuri diverse pentru elevi
Cursuri diverse in parteneriat cu directiile si agentiile judetene

Parteneri / parteneriate, colaboratori / colaborari ale bibliotecii, în
continuare/noi propuse:
Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu
Biblioteca Municipala Medias
Biblioteca Municipala Fagaras
Biblioteca Națională
Biblioteca Mitropolitană București
Biblioteca Universității Sibiu
ANBPR
Proiectul “Te iubeste mama”
Associatione della Donne (Italia)
Organizatia Studentilor in Medicina de Urgenta
ULBSibiu
Grup Scolar Marsa
Liceul Ghe. Lazar Avrig
Scoala Gimnaziala Avrig
As. Prietenii Avrigului
As. GAL Tara Oltului
As. Crescătorilor de Animale Avrig
As. “Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe
As. Țara Loviștei
As. Ille et Vilaine Sibiu
Asociatia “Muntii Fagaras”
As. Childrens Tour Educational – Bucuresti
As. Klavier Art
Gradinita Nr. 2 Avrig
Palatul copiilor Sibiu
Clubul Elevilor Avrig
Inspectoratul Scolar Judetean
Fundatia “Zibo educational”
Scolile : Carta, Cartisoara, Arpasu, Porumbacu, Racovita, Turnu Rosu, Boita,
Muzeul Național al Satului « Dimitrie Gusti »
Agentia Regionala de Mediu Sibiu
APIA
Directia de Sanatate Sibiu
Muzeul ASTRA Sibiu

Camera Agricola Sibiu
Camera de comert si industrii Sibiu
Centrul de creatie Cindrelul Junii

Colaboratori ocazionali
Buget necesar pentru activitățile care necesită finanțare, :
Achiziție de carte și publicații
10000
Ateliere și activități educaționale din domeniul artelor aplicative : 5000
Teatru, arta interpretativă, creație literară, concursuri:
3000
Șezători, tradiție, brand, cooperare, reprezentare
10000
Ora de muzică clasică, nocturna bibliotecilor, gala
4000
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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GRANCEA MIRCEA

Maria Grancea
Bibliotecar

