Asociația „Prietenii Bibliotecii” Zalău – proiecte implementate
1. SALA INTERNET A BIBLIOTECII JUDETENE (2002) - finantare obtinuta din partea
Fundatiei America Online, SUA (8.729 $), prin care s-au achizitionat 4 calculatoare Pentium 4, o
imprimanta, un scanner, s-a platit in avans taxa Internet pentru 2 ani si s-a achizitionat baza de
date online pentru ONG-uri, care ofera acces la sursele de finantare. Prin acest proiect, biblioteca
a reusit sa satisfaca una dintre cerintele utilizatorilor, solicitate de atatea ori prin sondajele de
opinie aplicate.
2. CENTRUL EDUCATIONAL PENTRU COPII SI TINERI (2003)– finantare obtinuta din
partea Fundatiei Jacksonville Community, SUA (3.000 $), prin care s-au achizitionat 3
calculatoare Pentium 3, care au fost conectate la Internet, o imprimanta si s-a imbogatit fondul
bibliotecii prin achizitia a numeroase materiale de referinta pe suport magnetic: CD-uri si casete
video. Prin acest proiect, sectia imprumut pentru copii a devenit punctul de atractie al elevilor
din Scolile Generale din Zalau.
3. CENTRUL EDUCATIONAL AL SECTIEI IMPRUMUT PENTRU ADULTI (2003) finantare obtinuta din partea Fundatiei Humana, SUA (3.330 $), prin care s-au achizitionat 2
calculatoare, care au fost conectate la Internet si numeroase carti si materiale pe teme de sanatate
si medicina. Astfel s-a imbunatatit fondul sectiei imprumut pentru adulti cu materiale
informative si s-a extins sala de Internet cu inca doua calculatoare.
4. DEMOCRATIE SI DREPTURILE OMULUI (2003 – 2004) – finantare obtinuta din partea
Ambasadei SUA (5.074 $). Proiectul s-a desfasurat in cinci etape. Prima etapa a fost aceea a
organizarii unei serii de 6 seminarii pe tema drepturilor omului, avand invitati din diferite
organizatii nonguvernamentale din tara sau insitutii publice si guvernamentale. In urmatoarele
etape s-a infiintat Centrul de Informare pentru Democratie si Drepturile Omului (CIDDO), ce
ofera posibilitatea consultarii de documente pe aceasta tema in cadrul sectiei imprumut pentru
adulti si s-au infiintat in fiecare liceu din Zalau, Cluburi de Democratie si Drepturile Omului, in
scopul diseminarii informatiilor, folosindu-ne de un televizor si un video. Pe data de 10
decembrie 2003, in cadrul salii de lectura, s-au organizat mai multe manifestari dedicate Zilei
Internationale a Drepturilor Omului. S-a organizat un concurs de creatie artistica: desene si
eseuri literare, castigatorii fiind desemnati de catre voluntarii Corpului Pacii si un reprezentant al
Ambasadei SUA in Romania. Proiectul s-a incheiat cu o excursie documentara in Bucuresti,
avand ca scop vizitarea institutiilor publice si de guvernamant ale Romaniei si alte institutii de
cultura: Casa Poporului, Guvernul, Palatul Cotroceni, Biblioteca Central Universitara din
Bucuresti si muzee.
5. CUNOASTE-TI DREPTURILE (2004) – finantare obținută din partea OHCHR, Geneva (Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights) (4.980 $), prin care s-a continuat
proiectul finantat de ambasada SUA, organizandu-se inca o serie de 6 seminarii pe aceleasi teme,
s-a dezvoltat Centrul de Informare pentru Democratie si Drepturile Omului, completandu-se cu
noi materiale informative, s-a platit taxa pentru Internet pe o perioada de un an si s-a achizitionat
un videoproiector cu ecran, care ne-a ajutat in sustinerea seminariilor.
6. TRAINING FOR LIBRARIANS I (2004) – finantare obtinuta din partea Fundatiei Jacksonville
Community, SUA (4.200 $), prin care 3 bibliotecari ai Bibliotecii Judetene Salaj au desfasurat,
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pe o perioada de 2 saptamani, un schimb de experienta in bibliotecile din Washington DC. Am
vizitat biblioteci comunale, Biblioteca Congresului American, un laborator de limbi straine si
biblioteca unui Liceu, o biblioteca Judeteana, o filiala a acestei biblioteci si o biblioteca a unui
Colegiu Universitar. Experienta a fost benefica, cunoscand astfel multe lucruri legate de sistemul
american al bibliotecilor, indiferent ca au fost biblioteci scolare sau publice. Punctul culminant al
intalnirii l-a constituit schimbul de experienta si dicutiile pe care le-am avut cu reprezentanti ai
unei organizatii omoloage din SUA (Friends of the Library).
7. DICTIONARUL PERSONALITATILOR SALAJENE (2004) – finantare obtinuta din partea
Organizatiei Corpul Pacii, SUA (2.958 $), prin care au fost tiparite dictionarul personalitatilor
salajene: “Oameni de seama ai Salajului”, vol. I, literele A – K, Ghidul Bibliotecii Judetene Salaj
si pliante informative despre reteaua bibliotecilor publice din judetul Salaj. Prin acest proiect a
fost posibila publicarea unui material valoros atat pentru biblioteca, cat si pentru pentru
comunitatea locala, dat fiind munca de ani de zile a colegilor de a incorpora materialele gasite.
Ghidul Bibliotecii este primul material promotional de aceasta anvergura tiparit de biblioteca, iar
pliantele informative despre bibliotecile comunale vor face cunoscuta activitatea acestor
biblioteci.
8. SISTEM INFORMATIC DESTINAT BIBLIOTECILOR (2004 – 2006) – proiect pilot finantare obtinuta din partea USAID (US Agency for International Development) si AED
(Academy for Educational Development), SUA (34.920 $), prin care se realizeaza Catalogul
Colectiv National. Acesta va fi un punct unic de acces la informatia bibliografica nationala
detinuta de partenerii angajati in proiect, respectiv Biblioteca Judeteana Salaj, Biblioteca
Judeteana Braila si Biblioteca Nationala a Romaniei. Tot prin acest proiect, s-au achizitionat
echipamente prin care publicatiile de tip carte au fost barcodate, iar operatiunile de imprumut a
cartilor si de inscriere a cititorilor se vor efectua automatizat. Cu ajutorul unui scanner special,
publicatiile periodice tiparite inainte de 1989, vor fi digitizate, fiind accesibile utilizatorilor in
biblioteca, pe suport magnetic, prin sistemul de biblioteca digitala TinREAD. Tot prin aceasta
finantare, Bibliotecile Orasenesti din Jibou si Simleu Silvaniei, au beneficiat de un calculator si o
imprimanta si acces gratuit la Intenet pe o perioada de un an. Prin acest proiect Biblioteca
Judeteana, alaturi de celelalte doua biblioteci partenere in proiect devin initiatorii Catalogului
Colectiv National, idee care persista de ani de zile si care a devenit o realitate prin acest proiect.
9. TRAINING FOR LIBRARIANS II (2005) – finantare obtinuta din partea Fundatiei Jacksonville
Community, SUA (4.020 $), prin care, in prima etapa, bibliotecari ai Bibliotecii Judetene Salaj,
alaturi de bibliotecarii scolari din oras si bibliotecari din bibliotecile orasenesti au desfasurat, pe
o perioada de 2 luni, cursuri de instruire profesionala, fiind inviati specialisti in biblioteconomie
si stiinta informarii, din cadrul unor biblioteci universitare si publice din tara. În cea de-a doua
etapa a acestui proiect, bibliotecari din Biblioteca Judeteana “I.S.Badescu” Salaj au continuat
aceste instruiri in cadrul bibliotecilor comunale din judetul Salaj, pe centre metodice. Proiectul sa finalizat cu o excursie documentara, cu vizitarea unor biblioteci publice din tara: Brasov,
Braila, cu care suntem in parteneriat prin proiectul “Sistem informatic destinat bibliotecilor”,
Piteşti. Tot prin acest proiect au fost achizitionate o serie de documente de specialitate in
biblioteconomie, atat pentru Biblioteca Judeteana, cat si pentru bibliotecile orasenesti din judet.
10. CAMPANIE ANTIVIOLENŢĂ (2006) – finanţare obţinută din partea Corpului Pacii SUA, prin
Comitetul Gender and Development (1.013$), prin care s-au desfăşurat diferite activităţi de
informare a populaţiei despre violenţa domestică.
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11. GLOBAL LIBRARIES ROMANIA (2007) – proiect pilot, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda
Gates (30.330$), prin care s-au deschis 4 centre INTERNET cu acces gratuit pentru întreaga
comunitate la: Biblioteca Judeţeană Sălaj (2), Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei (1) şi
Biblioteca Comunală Bobota (1).
12. BIBLIOTECA PENTRU TOŢI (2008) – finanţare obţinută din partea IREX, prin Concursul de
Participare Comunitară (5.500 $), prin care Biblioteca Spitalului Judeţean a fost dotată cu două
calculatoare legate la internet. La aceste calculatoare au acces gratuit angajaţii spitalului,
pacienţii şi utilizatorii Bibliotecii Judeţene care locuiesc în apropierea spitalului.
13. MICII MEȘTEȘUGARI. DE LA TRADIȚIONAL LA CONTEMPORAN (2013) - Proiect
finanțat de Primăria și Consiliul Local Zalău. Scopul acestui proiect a fost educarea copiilor
pentru respect și dragoste de tradiții, prin participarea la ateliere de creație, sub îndrumarea
artiștilor populari locali. Lucrările realizate au fost expuse în cadrul Zilelor Zalăului 2013.
Colaborare cu școli din municipiului Zalău. Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Biblioteca
Județeană Sălaj.
14. ARMONIE ÎN CULORI. EDUCAŢIE ARTISTICĂ LA ORICE VÂRSTĂ (2014) – finanţare
obţinută din bugetul Consiliului Municipal Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
a. Scopul proiectului: descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor creative în rândul a
trei categorii de vârstă şi promovarea imaginii municipiului Zalău prin expoziţii
de artă plastică. Proiectul îşi propune să ofere celor mai talentaţi copii, tineri,
vârstnici testaţi şi selectaţi în cadrul activităţilor organizate anterior de Bibliotecă
şi să le ofere şansa de a fi instruiţi de artişti plastici consacraţi din municipiul
Zalău, spre a-şi pune în valoare talentul şi a oferi comunităţii zălăuane
posibilitatea de a admira expoziţii realizate din cele mai frumoase creaţii.
15. GRĂDINA CUNOAŞTERII (2015) - proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău,
în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj. Scopul proiectului - Susţinerea educaţiei, dezvoltării
creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară,
care să promoveze pregătirea şi învăţarea non formală prin cultură, ştiinţă şi artă. Proiectul se
adresează tuturor copiilor (7 – 15 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, utilizatori sau
potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de
vară, precum şi celor care se vor găsi în vacanţă în oraşul nostru.
16. BiblioAVENTURA CUNOAŞTERII (2016) - Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal
Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
a. Scopul proiectului - Susţinerea educaţiei, dezvoltării personale și profesionale, a
creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor
în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală
prin cultură, ştiinţă şi artă, activități care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii
Județene Sălaj și în spațiile neconvenționale (parc, grădină, Platoul Central,
cluburi,... )
b. Obiectivele proiectului:
• Dezvoltarea de noi competenţe în rândul copiilor şi tinerilor, prin
implicarea în activităţile de teatru, lectură, pictură, în cadrul vacanţei de
vară
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•

Facilitarea şi îndrumarea spre cultură prin lectură, pictură, desen, teatru,
jocuri
• Dezvoltarea de noi abilități de dezvoltare personal și profesională, prin
participarea publicului țintă la cursuri IT, comunicare, bune maniere,
Susținerea unui discurs, etc
• Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea
participării comunităţii la activităţile propuse: repetiţie cu public, ore de
lectură în aer liber, jocuri în parc, etc
• Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău şi
Festivalului Roman.
• Oferirea unei variante atrăgătoare pentru desfăşurarea timpului liber în
cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în
bibliotecă.
c. Proiectul se adresează tuturor copiilor (7 – 15 ani) din municipiul Zalău, fără
discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să
participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară, precum şi celor care se vor
găsi în vacanţă în oraşul nostru.
17. ZALĂUL PRIN OCHII TĂI! (2017) - Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal Zalău,
în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
a. Scopul proiectului: Promovarea orașului Zalău și a județului Sălaj, susţinerea
educaţiei, dezvoltării personale și profesionale, a creativităţii copiilor și tinerilor
din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care
să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă, fotografie și
artă, activități care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj și în
spațiile neconvenționale (parcuri, Platoul Central, cluburi,...) Se va pune un accent
deosebit pe activitatea de evidențiere a tradițiilor locale și promovare a
municipiului Zalău.
b. Obiectivele proiectului:
• Dezvoltarea de noi abilități în rândul copiilor și a adolescenților în arta
fotografiei și promovarea tradițiilor locale și a municipiului Zalău
• Dezvoltarea de noi competenţe în rândul copiilor şi tinerilor, prin
implicarea în activităţile de lectură, pictură, etc în cadrul vacanţei de vară
• Facilitarea şi îndrumarea spre cultură prin lectură, pictură, desen, teatru,
jocuri
• Dezvoltarea de noi abilități de dezvoltare personală și profesională, prin
participarea publicului țintă la cursuri IT, comunicare, bune maniere, etc
• Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea
participării comunităţii la activităţile propuse: ore de lectură în aer liber,
jocuri în parc, etc
• Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău şi
Festivalului Roman cu fotografiile efectuate de copii pentru promovarea
orașului.
• Oferirea unei variante atrăgătoare pentru petrecerea timpului liber în
cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în
bibliotecă.
c. Proiectul se adresează tuturor copiilor (7 – 15 ani) din municipiul Zalău, fără
discriminare, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să
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participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară, precum şi celor care se vor
găsi în vacanţă în oraşul nostru.
18. SĂNĂTATE ȘI MIȘCARE ÎN VACANȚĂ! (2017) - Proiect finanţat de Direcția Județeană de
Sport și Tineret Sălaj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
a. Scopul proiectului este susţinerea educaţiei pentru sănătate, a dezvoltării
personale a tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea unor activităţi
specifice care să informeze și educe minim 15 tineri privind nevoia de sănătate,
evitarea exceselor alimentare, precum și folosirea unor metode de a-și menține
sănătatea la nivel optim.
b. Obiectivele proiectului:
• Oferirea unei variante atrăgătoare și sănătoase pentru desfăşurarea
timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile
organizate în bibliotecă
• Dezvoltarea de noi competenţe în rândul a minim 15 tineri, prin implicarea
în sesiuni edu-cative-informative privind sănătatea personală
• Creşterea ofertei de relaxare în municipiul Zalău, prin posibilitatea
participării comunităţii la activităţile propuse: ore de sport și mișcare în
aer liber organizate în parc, petreceri cu degustare de alimente sănătoase,
concurs
• Creșterea importanței asupra alimentelor ecologice și promovarea acestora
prin vizitarea unei ferme din județul nostru
19. ARBORELE CU 100 DE IDEI (2018) - Proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal
Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj.
a. este un proiect cultural care are ca scop susţinerea educaţiei, dezvoltarea personală și
profesională, a creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în
cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin artă,
cultură, ştiinţă, etc. Se va pune un accent deosebit în acest an pe activitățile dedicate
Centenarului Marii Uniri. Atelierele de creaţie, cursurile de dezvoltare personală și
profesională ce vor fi organizate vor ajuta copiii să-şi descopere talentele, aptitudinile, să
se cunoască mai bine, să comunice cu cei din jur, dar și să fie implicaţi în activităţi de
relaxare, educative, jocuri.
20. SĂ NE CUNOAȘTEM EROII (2018) - Finanțator: Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj,
a. În anul dedicat Centenarului Marii Uniri, cel mai important sentiment care trebuie
transmis și cultivat la tineri este patriotismul, aprecierea și respectul pentru valorile
neamului românesc. În acest an, am observat că există o mai mare sensibilitate și atenție
pentru sentimentele patriotice, iar rolul nostru este să venim în întâmpinarea și
dezvoltarea acestora.
b. Scopul proiectului este susţinerea educaţiei pentru dezvoltarea sentimentului patriotic, a
valorilor morale (comunicare, colaborare, toleranță, unitate) prin organizarea unor
activităţi specifice care să informeze și educe 30 de tineri din municipiul Zalău.
c. În cadrul proiectului am organizat 2 sesiuni de informare-educare pe teme istorice.
Deoarece marele om politic sălăjean Iuliu Maniu și-a găsit tragicul sfârșit în Închisoarea
de la Sighet am pus în practică temele dezbătute împreună cu tinerii și am vizitat
Memorialul de la Sighet.
21. ATELIERUL DE FĂURIT IDEI (2019) - Finanțator: Primăria și Consiliul Local al
Municipiului Zalău
a. Proiect cultural care are ca scop susţinerea educaţiei, dezvoltarea personală și
profesională, a creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în
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cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin artă,
cultură, ştiinţă, etc. Se va pune un accent deosebit în acest an pe activitățile dedicate
Anului Cărții. Va oferi categoriilor implicate un alt mod de a-şi petrece vacanţa, având
posibilitatea de a participa la adevărate lecţii de lectură, pictură, informare, educare,
comunicare, istorie, joc, vizionări de filme artistice şi documentare pentru copii, cursuri
IT în prezenţa bibliotecarilor și a trainerilor cu experienţă. Un accent deosebit se va pune
pe activitatea de promovare a lecturii, prin activitățile de lectură.
22. SĂ NE PĂSTRĂM TRADIȚIILE (2019) - Finanțator: Direcția Județeană de Sport și Tineret
Sălaj
a. Prin implementarea acestui proiect am reușit să transmitem sentimentele legate de
tradițiile locale unui grup de elevi de la Școala „Simion Bărnuțiu” Zalău, impreună cu
cadrele didactice.
b. În cadrul proiectului am organizat 2 sesiuni de informare-educare pe teme de
etnografie/etnologie. Deoarece în județul Cluj există Muzeul Etnografic al Tansilvaniei și
Parcul Etnografic Național, în care sunt expuse în aer liber mai multe lucrări și case
tradiționale, am pus în practică temele dezbătute împreună cu tinerii să am vizitat
Muzeul, în cadrul unei excursii de o zi.
23. TINERII GÂNDESC CREATIV (2020) - Proiect finanţat de Direcția Județeană de Sport și
Tineret Sălaj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj
Scopul proiectului este susţinerea educaţiei și creativității pentru dezvoltarea și controlul
emoțiilor, de valorificare a artei și a valorilor patrimoniului cultural prin organizarea unor
activităţi specifice care să informeze și educe tinerii din municipiul Zalău.
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea și stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic, prin
organizarea a 2 ateliere de creație, cu participarea unor profesori de la Liceul de Artă din
municipiul Zalău
2. Creșterea nivelului de cunoștințe, a diversității culturale și a accesului la cultură și artă,
prin organizarea a 2 sesiuni informative
În cadrul proiectului am organizat online 2 sesiuni de informare-educare și 2 ateliere
interactive, de creație artistică, folosind diferite tehnici noi, din artă, fiind ajutați de profesori
specializați din cadrul Liceului de Artă Zalău.
În cadrul sesiunilor informative tinerii au aflat mai multe informații despre cum poate modela
arta procesele cognitive ale lor, cum îmbunătățește arta rata de succes profesional indiferent de
domeniul de activitate.
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