EduCaB România este o platformă inter-instituţională, inter-disciplinară,
construită la nivel naţional cu scopul de a creşte capacitatea bibliotecilor publice din
ţară de a răspunde nevoilor educaţionale şi de dezvoltare la nivel local.
Platforma este concepută şi susţinută de 20 de organizaţii, grupuri
informale, companii, ONG-uri, instituţii publice implicate în implementarea
conceptului EduCaB, printre care se numără: Biblioteca Naţională a României, Ipsos
România, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), Centrul Român pentru Inovaţie în Dezvoltare Locală, NexT Cultural Society,
Asociaţia „Tineri pentru Europa de Mâine”, START România, Rotaract Dolj şi Suceava,
Asociaţia Culturală Ginger Group, Marketer Club, ARTI România, Bibliotecile Judeţene
din Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa, Suceava, Vaslui, Brăila, Teleorman, Timiş şi Cluj.
Proiectul România EduCaB (Educational Capacity Building in Romanian
Libraries) - „Creşterea capacităţii educaţionale a bibliotecilor publice din România”este o campanie de strângere de resurse pentru 626 de biblioteci locale, din nouă
judeţe din România (Dâmboviţa, Dolj, Vâlcea, Teleorman, Brăila, Vaslui, Suceava, Cluj,
Timiş): cărţi, mobilier, calculatoare.
Pentru a veni în sprijinul comunităţilor locale, organizatorii invită
membrii comunităţilor să se alăture iniţiativei şi să contribuie, prin donaţii, la
îmbogăţirea fondului de carte din bibliotecile publice din Sistemul Naţional de
Biblioteci, refacerea mobilierului şi a resurselor tehnice ale acestora (calculatoare,
imprimante, sisteme de sunet etc.). Campania se derulează până pe 21 decembrie şi
se desfăşoară pe bază de voluntariat, iar cele nouă judeţe au fost alese în funcţie de
capacitatea fiecărei echipe de voluntari.
Cărţile, materialele educaţionale şi celelalte resurse se colectează la
sediul Bibliotecii Naţionale a României, în toate librăriile Cărtureşti, sediul Marketer
Club şi sediile bibliotecilor judeţene din cele nouă judeţe beneficiare.

Nevoile stringente de carte identificate se limitează la următoarele
domenii:
 beletristică românească (legată de curricula şcolară);
 beletristică internaţională;
 cărţi de critică literară;
 dicţionare – engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă etc.;
 culegeri şi manuale de limba română, matematică, informatică, chimie, fizică,
geografie etc. pentru clasele I-XII;
 cărţi de specialitate: agricultură (pomicultură, viticultură, zootehnie),
legislaţie rutieră, sănătate, cărţi culinare, nutriţie şi activitate fizică, casă şi
grădină etc.;
 cărţi cu tehnici de lucru manual pentru realizarea de accesorii, decoraţiuni,
etc.;
 educaţie economică (antreprenoriat social, educaţie economică, deschiderea
de mici afaceri etc.);
 enciclopedii;
 cărţi de religie, filosofie, istorie, sociologie, educaţie civică, dezvoltare
personală;
 cărţi pentru copii (poveşti/poezii, cărţi educative, cărţi de colorat,
ilustrate/benzi desenate, enciclopedii, ediţii bilingve);
 ghiduri de călătorie;
 știinţă si tehnică;
 reviste si almanahuri;
 reviste si albume de artă;
 biografii, memorialistică.
În judeţul Vâlcea, campania se derulează pentru susţinerea a patru
biblioteci publice: Biblioteca Municipală Drăgăşani şi Bibliotecile Publice Locale
Pietrari, Glăvile şi Titeşti.
20 biblioteci urmează să primească începând cu luna
februarie 2016, câte 150 de cărţi obţinute prin Campania România
EduCab.

Referinte

Afiş

Conferinţa de presă

