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Pereții bibliotecii sunt decorați cu desenele celor mai  
talentate utilizatoare, după ce am copiat împreună, de pe 

Net imaginile, iar ele le-au colorat sub directa îndrumare și 
supraveghere a bibliotecarului.



Biblioteca a devenit, prin amprenta lăsată de fiecare în 
parte, universul imaginației lor. 



Biblioteca  este locul unde creativitatea și talentul  
voluntarelor sunt la ele acasă.  Fetele au fost foarte 

încântate de această  expoziție, pe care o completăm 
mereu.









Teo și Andreea sunt cele mai mici dintre cititoarele 
bibliotecii



și au talent la desen.



Delia este  în clasa I și vine cu multă plăcere la 
bibliotecă.



Biblioteca – ”Univers al cunoașterii prin cuvânt.”





Biblioteca număra la finele anului 2009, 11.650 volume și 364 de 
utilizatori. Începând cu anul 2010, biblioteca a căpătat, în cadrul 
comunității locale alte dimensiuni, prin calculatoarele conectate 
la Internet, puse la dispoziția tuturor solicitanților, gratuit, prin 

Programul Biblionet.



Programul Biblionet a schimbat modul de percepție al 
Bibliotecii Comunale Hangu, în cadrul comunității 

locale.







În contextul exploziei informaționale , fără calculatoare 
și Internet, viața pare un non sens.



”MESAGERII BIBLIONET” este o activitate de 
voluntariat, care are  ca scop mediatizarea, la 

nivelul comunității locale, a noilor servicii pe care 
biblioteca, în urma implementării Programului 
Biblionet - lumea în biblioteca mea, le pune la 

dispoziția solicitanților.• Prin materializarea acestui proiect, inițiat de Fundația 
IREX, care pune la dispoziția oricui, gratis și 
necondiționat, patru calculatoare conectate la Internet, 
Biblioteca Comunală Hangu și-a schimbat definiția 
clasică de ”Univers al cărții” de spațiu destinat 
”Cuvintelor scrise pe hârtie”, într-un ”Univers al 
informației”, un spațiu al comunicării și informării reale 
și virtuale, dar și un univers special, unde  utilizatorii pot 
socializa,  se pot informa ușor, își pot rezolva anumite 
probleme, pot să învețe să lucreze în echipă, se pot 
angrena în alte activități decât cele cotidiene, pot 
relaționa, pot asculta muzică, pot viziona filme, pot 
călători virtual și își pot petrece altfel, timpul liber.



POVESTEA ”MESAGERILOR  BIBLIONET”
• Ideea acestui proiect a pornit de la gândul că era 

necesară mediatizarea oficială, a serviciului de acces 
public  gratuit la  echipamentul IT conectat la  Internet, 
pus la dispoziție în cadrul bibliotecii comunale, pentru ca 
tot mai mulți membri ai comunității să afle mai multe 
despre  acest serviciu, precum și de la faptul că o parte 
dintre utilizatori, ca să economisească timp și să stea 
mai mult la calculatoare, vin la bibliotecă cu bicicletele;

• Printre ei se numără și voluntarii Bibliotecii Comunale 
Hangu, care mă ajută necondiționat, ori de câte ori îi 
solicit;

• Cei mai mulți dintre voluntari, poate și pentru faptul 
că sunt vitregiți material  și/sau afectiv, și-au făcut 
din bibliotecă  un prieten, iar calculatoarele și 
Internetul îi motivează și mai mult să-l viziteze zilnic 
și să-l sprijine;



DERULAREA  ACTIVITĂȚII

• Am stabilit data  desfășurării, miercuri 8.09.2010, ora 9.30;
• Am vorbit cu prietenii mei voluntari, despre Proiectul 

”Mesagerii Biblionet” și am citit în atitudinea lor, așa cum s-a 
întâmplat de fiecare dată când am realizat și alte activități, 
entuziasm, bucurie, dar și seriozitate, pentru că, de data asta, 
aveau o misiune importantă de dus la îndeplinire;

• Faptul că puteau să plece de acasă, cu bicicletele, într-o 
misiune specială,  li s-a părut o idee genială, de aceea, o parte 
dintre ei au împrumutat bicicletele;

• Am pus la punct , împreună, și elementele de logistică  (hârtie 
albă, hârtie colorată, pentru fluturași și carton pentru ecusoane, 
fără a pomeni nimic de buburuze și de dulciurile care trebuiau 
să îi motiveze și să-i energizeze);



….
• Am stabilit forma și textului ecusoanelor și a 

fluturașilor, care urmau să fie împărțiți ;
• I-am familiarizat cu noile cuvinte și expresii, din 

text;
• Am discutat cu voluntarii și despre ideea 

concurenței în cadrul echipei. Deja își imaginau 
cine va merge cel mai rapid, cine va împărți cei 
mai mulți fluturași, etc… 

• Misiunea urma să se desfășoare în  toate cele 5 
sate ale comunei, în cătunele Boboteni și Audia și 
în satul Hangu, mesagerii au se vor deplasa cu 
bicicletele, în celelalte sate, respectiv Ruginești, 
Buhalnița, Grozăvești  și Chirițeni, având în vedere 
că sunt minori, vor pleca doar 4 dintre ei, cu 
microbuzul școlii. 

• ….și am pornit la lucru.



Inițial am realizat textul pentru fluturași.
Prima pereche de aripi, de culoare albă, face referire la spațiul 

unde solicitanții pot beneficia de accesul la calculatoarele 
conectate la Internet și, desigur, la Programul Biblionet, prin care 

acest echipament IT a fost pus la dispoziția tuturor, gratuit.



A doua pereche de aripi, de culoare roz, așează biblioteca într-o altă 
sferă mult mai complexă și mai completă, trecând  de la Biblioteca 

văzută ca ”Univers al cărții”, la Biblioteca văzută ca ”Univers al 
cunoașterii”, ”Univers al culturii” și, in extremis, ca ”Univers al 
Informației” și evidențiază echipamentele IT puse gratuit, la 

dispoziția solicitanților.



Fluturașul conceput, seamănă, de fapt, cu o carte, pe coperta 
căreia este desenată o monogramă, formată din inițialele ”B” și 

”I”, care reprezintă, de fapt, prescurtarea expresiei 
”Biblioteca Informațională”.





Fetele din grupul de voluntari au decupat aripile 
fluturașului, sau foile cărții, le-au pus două câte două 

și…





… le-au prins cu bolduri, în așa fel încât fluturașul să 
poată să zboare, sau….





…foile cărții să poată fi răsfoite.



Pentru a-i distinge pe ”Mesagerii Biblionet”, aveam nevoie 
de ecusoane. Aceste ecusoane trebuiau să atragă atenția, 
așa că, le-am   realizat din carton albastru și cu o amprentă 

a copilăriei - ”buburuza”, ca să le rămână și  lor o mică 
amintire.



Delia este una dintre cele mai mici și mai drăgălașe 
colaboratoare. Vine la bibliotecă, în primul rând pentru 

cărțile cu povești și benzi desenate, 



dar îi plac enorm și jocurile cu Barbie.



Georgiana este una dintre voluntarele cele mai 
serioase. E orfană de mamă și mai are un frate și o soră 

de care are multă grijă.



E mereu tristă și vine la bibliotecă de când era de-o 
șchioapă…



Andreea este sora cea mai mică a Georgianei, îi plac 
foarte mult animalele și toate cărțile despre  ele și…



să vorbească pe mess cu verișoarele ei. Situația materială 
precară nu le-a permis să aibă propriul lor calculator, de 

aceea vin mereu la bibliotecă.





Bianca este una dintre cele mai inteligente voluntare. 
Este colaboratoarea mea la revista locală ”Ecoul 
Hangului” și face parte din colectivul de redacție.



Cel mai mult îi place să descarce muzică de pe Net și 
să-și facă prieteni noi pe Netlog.



Cristiana și Mihaela sunt colege de clasă . Două 
voluntare foarte serioase și cuminți.  



Bogdan a hotărât să renunțe la calculator, pentru a 
ajuta fetele.





Munca în echipă le antrenează.





Mihaela este foarte grijulie și învață foarte bine. Citește 
cărți cu povești și are deja adresă de mess.



Fetițele sunt mai muncitoare decât băieții, la capitolul 
decupat.



Adela și Letiția sunt responsabile și foarte 
conștiincioase.



Gabi este ghidușul echipei. Are un simț al umorului fantastic. E, 
de fapt, cel mai inteligent dintre voluntari. Are doar tată, locuiește 

la bunici și e zilnic la bibliotecă, de când era la grădiniță.



A decis să mă ajute și el, deși nu ar pierde nici o 
secundă din jocurile lui cu mașini.  







Adela este  una  dintre cele mai cuminți voluntare. Nu are 
decât mamă. Veniturile sunt prea mici pentru a avea un 

calculator acasă, de aceea e zilnic la bibliotecă.



Ecusoanele i-au încântat cel mai mult. Au devenit și 
mai responsabili și foarte mândri de misiunea pe care o 

aveau de îndeplinit.



Buburuzele și-au atins scopul: i-au înveselit și i-au 
bucurat.



Fluturașii,  așteptând să-și ia zborul.



Încă mai aveam de lucru.









Fetele prind ecusoanele ”Mesagerilor Biblionet”.











Un moment de respiro, la calculatoare, desigur, înainte 
de a pleca în misiune.











Bibliotecarul - Primul dintre ”Mesagerii  Biblionet”



Costi este cel mai isteț, mai descurcăreț și mai responsabil 
dintre toți voluntarii. El a fost numit șeful echipei 

”Mesagerilor”.







Cristi este cel mai gălăgios din echipă. Indiferent că e 
la calculator  sau are altceva de făcut, vorbește 

continuu.



Fetele au terminat de pus ecusoanele și au trecut la 
calculatoare.







Mihăiță este unul dintre voluntarii cei mai serioși. De la 
patru ani, o transfuzie de sânge infectat i-a transformat 

viața în iad. E încântat peste măsură atunci când îl solicit să 
mă ajute. Îi place cel mai mult să fie util și să-și facă prieteni 

pe Net.



E mai prietenos și mai optimist decât mulți dintre noi. Poți 
conta pe el. Buburuza lipsește de pe ecuson, pentru că s-a 
gândit la frații lui mai mici, pentru care am trimis mai multe 

ecusoane cu buburuze.



Echipa ”Mesagerii Biblionet” , înainte de a li se înmâna 
fluturașii.



Sunt cu toții relaxați. La bibliotecă se simt ca acasă.





În diapozitivul anterior sunt membrii 
echipei ”Mesagerii Biblionet”

• De la dreapta la stânga, de jos în sus:
• Babătă Gabriel, Dominte Costinel, Munteanu 

Bogdan, Prună Cristiana, Popa Tudor, Pancu 
Cristian, Pancu Tiberiu,  Amariei Alexandru,  
Prună Mihai,  Babătă Adela, Pancu Adrian, 
Cădere Mihaela, Ursu Mihai și Babătă Bianca.

• Au sosit mai târziu  Farcașanu Mihai, Farcașanu 
Teodor.











Împreună cu doamna învățătoare a clasei a III-a, cu care 
biblioteca a încheiat un Acord de parteneriat, pe durată 

nedeterminată.



Pe scările bibliotecii, ”Mesagerii Biblionet” așteaptă să 
plece în misiune.













Șeful îi urmărește…









Mesagerii fără biciclete se vor duce la școala din centrul 
comunei, unde vor împărți fluturași și le vor aminti elevilor, 

că ”Biblioteca nu are vacanță !”





Șeful ”Mesagerilor” este încântat de funcția pe care a 
primit-o. Responsabilitatea este , însă, pe măsură.









Sunt încântați și serioși…







Șeful echipei ”Mesagerilor” este pregătit să dea startul.





Doamna învățătoare, un cadru didactic de înaltă clasă.



Șeful ”Mesagerilor”  le dă ultimele instrucțiuni și….



”Mesagerii Biblionet” au plecat în misiune.









Aceasta a fost Povestea ”MESAGERILOR 
BIBLIONET”.

•  Ideea cu bicicletele li s-a părut genială. S-au  
distrat de minune în echipă, în timp ce au  
muncit, cu seriozitate. Voluntarii au fost atât 
de încântați, încât, o parte dintre ei s-au 
întors la bibliotecă, au povestit cum au citit cu 
voce tare ceea ce scria pe fluturași, ca să 
audă trecătorii și au hotărât, să realizeze o 
”Campanie Biblionet pe bicicletă”. Titlul 
activității, care la aparține în totalitate, a 
pornit de la gândul că se pot folosi, din nou, 
de biciclete.  



PREZENTARE REALIZATĂ DE 
BIBLIOTECARUL  

BIBLIOTECII COMUNALE HANGU,
BOSTAN LILIANA,

CARE ÎŞI ASUMĂ
               

TOATĂ RĂSPUNDEREA PENTRU  
VERIDICITATEA  DATELOR

DIN ACEST MATERIAL.


