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TROFEUL ERASMUS+ 2022  

CÂȘTIGAT DE BIBLIOTECA COMUNALĂ ȘIRNA, JUDEȚUL PRAHOVA,  

pentru implementarea Proiectului european Erasmus+ 

 „Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă – Lib4Green” 

 

 

 

Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova este prima bibliotecă din România care folosește energia 

solară, din anul 2014, fiind recunoscută ca bibliotecă verde la nivel internațional, în urma participării 

la competiția IFLA „Green Library Award 2018”. Rezultatul obținut în acest concurs, locul III în topul 

bibliotecilor verzi din lume, a constituit o mare realizare, o excelentă impulsionare și motivare, dar a 

venit și cu asumarea unor noi responsabilități. Pentru că, nu-i așa, „Noblesse oblige”!  

Cu toate acestea, Biblioteca din Șirna este o instituție culturală din mediul rural, având un singur 

angajat. Fiind o instituție cu o capacitate operațională mică, a elaborat un Plan european de dezvoltare 

instituțională, prin care internaționalizarea – mobilitățile și proiectele de cooperare – să reprezinte un 

mijloc pentru dezvoltarea bibliotecii și creșterea calității serviciilor oferite, fiind vizat, de această dată, 

domeniul educației adulților. 

S-a pornit de la nevoile instituției, între care nevoia dezvoltării competențelor manageriale în vederea 

implementării unor proiecte internaționale și constituirea unui grup de sprijin al bibliotecii, format din 

voluntari. Astfel, au fost identificate și valorificate oportunitățile oferite de Programul european 
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Erasmus+ pentru a rezolva problemele legate de finanțare, educația adulților pentru dezvoltarea 

durabilă și motivarea voluntarilor pentru a susține biblioteca. 

Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova a depus și a câștigat Proiectul european Erasmus+ 

„Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă – Lib4Green”, ce a fost finanțat în cadrul Programului 

Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților, a avut alocat numărul de proiect: 

2020-1-RO01-KA104-078765 și a fost implementat în perioada 31 decembrie 2020 - 30 decembrie 

2022. Deși a fost o perioadă foarte complicată, ce s-a suprapus cu pandemia de Covid-19, scopul 

proiectului a fost îndeplinit cu succes. 

Așa cum ne-am propus, am putut beneficia de experiența unei mari biblioteci verzi premiate la IFLA 

în 2018, Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb (NSK). Colaborarea cu această mare 

bibliotecă, facilitată de ENSULIB, a început în 2019, prin participarea Bibliotecii din Șirna la expoziția 

internațională organizată de NSK, „The Worldʼs Best Green Libraries”.   

Din păcate, din motive financiare, nu am putut răspunde invitației de a lua parte la prima Conferință a 

bibliotecilor verzi din lume, organizată la Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb, dar am 

hotărât să valorificăm oportunitățile oferite de Programul european Erasmus+ pentru a ne dezvolta 

competențele necesare promovării dezvoltării durabile, având ca partener de job shadowing această 

mare bibliotecă. 

Așadar, în luna iulie 2022, am participat la o mobilitate de învățare de 7 zile la NSK, ce a fost 

coordonată de Doamna Antonija Filipeti, șeful Centrului Academic NSK și al Centrului Croat pentru 

Educația Continuă a Bibliotecarilor (CSSU). 

Grație Programului Erasmus+, a excelentei colaborări cu Agenția Națională din România, mulțumită 

susținerii oferite de ENSULIB și NSK, am avut cea mai mare satisfacție profesională prilejuită de 

experiența de învățare din timpul mobilității din Croația, de la Biblioteca Națională și Universitară din 

Zagreb. Aceasta a avut loc în perioada 4-10 iulie 2022, fiind singura mobilitate prevăzută în Proiectul 

„Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă - Lib4Green”. 

Desfășurarea propriu-zisă a activităților de învățare a depășit cu mult așteptările noastre. A fost un real 

succes, o experiență unică a participanților la mobilitate. Instituția gazdă a făcut tot posibilul să 

organizeze un job shadowing demn de o instituție de top la nivel mondial, demn de o mare instituție 

verde europeană. Totul a decurs conform agendei stabilite și agreate cu câteva luni înainte de 

desfășurarea mobilității. 

În timpul mobilității de învățare, toți cei 11 participanți, bibliotecarul și cei 10 voluntari ce provin din 

mai multe medii profesionale, ne-am îmbunătățit competențele în tematica proiectului, competențele 

lingvistice, abilitățile organizaționale și manageriale, abilitățile de comunicare și de lucru în echipă. 

Este primul proiect Erasmus+ implementat de bibliotecă iar acest job shadowing a fost excelent, chiar 

dacă s-a desfășurat în contextul condiționărilor generate de pandemie. Cu siguranță, am avut multe de 

învățat de la un adevărat mentor în ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă și biblioteca verde: Biblioteca 

Națională și Universitară din Zagreb. 

Am fost impresionați de tot ce am trăit în Croația, de modul cum am fost primiți, cu tot respectul și 

considerația colegilor noștri croați, bibliotecari dar și voluntari, toți profesioniști foarte buni, deschiși, 

dornici să ne împărtășească experiențele lor de bibliotecă verde implicată în dezvoltarea 

durabilă. Exemplele de bune practici pe care ni le-au împărtășit, materialele pe care ni le-au pus la 

dispoziție denotă seriozitatea cu care instituția gazdă a împărtășit proiectul nostru. 
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Personal, m-am bucurat să pot întâlni fizic colegi cu care am concurat în competiția IFLA „Green 

Library Award 2018”, cu care am colaborat la realizarea expoziției „The World' Best Green Libraries”. 

Am fost fericită să aflu cât mai multe despre prima conferință a bibliotecilor verzi. În afară de 

Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb, pe care am vizitat-o și în care am desfășurat cele mai 

multe dintre activitățile de job shadowing, timp de 5 zile, în cele 7 zile de mobilitate am vizitat și alte 

biblioteci și comunități verzi, unde ne-au fost împărtășite de către bibliotecari și voluntari exemple de 

bune practici: Biblioteca Publică Savica - o bibliotecă verde de cartier din Zagreb, Biblioteca Facultății 

de Științe Umaniste și Sociale a Universității din Zagreb, Biblioteca Orășenească „Ivan Goran 

Kovacic” din Karlovac, un minunat exemplu de bibliotecă verde. 

Am vizitat și Biblioteca Națională de Nevăzători din Zagreb, iar cu ajutorul ciclo-bibliotecarei Marija 

Maja Simunovic am putut face un tur al Zagrebului pe biciclete. De asemenea, coordonați de gazdele 

noastre, am vizitat Acvariul de apă dulce, localitatea Karlovac - orașul verde cu cele 4 râuri și Parcul 

Național Lacurile Plitvice, adevărate exemple pentru dezvoltarea durabilă. Ne-am reîntors cu dorința 

de a ne implica în dezvoltarea durabilă a comunității noastre, prin intermediul bibliotecii,și de a duce 

la îndeplinire obiectivele proiectului. 

Obiectivul 1 a constat în crearea, în prima luna după încheierea mobilității de învățare din Croația, a 

unui corp specializat în context european, denumit „Consiliul Verde”, constituit ca un pilon de sprijin 

al bibliotecii, format din 11 persoane ce au dobândit competențe cheie în urma participării la mobilitate, 

având rolul de a implica, până la finalul proiectului, 40 de adulți din mediul rural, bărbați și femei, cu 

oportunități reduse de formare, în 3 acțiuni educative cu impact asupra dezvoltării durabile a 

comunității, folosind 2 metode creative/inovatoare. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes. Consiliul Verde a fost constituit din cei 11 participanți la 

mobilitatea de studiu din Croația. Ulterior, acestora li s-au mai adăugat încă 6 membri din comunitate, 

care s-au implicat în reușita activităților post-mobilitate. 

Obiectivul 2 pe care ni l-am propus a constat în constituirea, de către Consiliul Verde, în prima lună 

după încheierea mobilității, a unui nou serviciu de bibliotecă, denumit „Biblioteca Verde”, care să 

contribuie la consolidarea capacității bibliotecii de a acționa eficient, la nivel local, național, european 

și internațional, creând cadrul instituțional de dezvoltare și încorporare a educației pentru dezvoltare 

durabilă în educația formală, non-formală și informală a adulților din mediul rural, prin abordarea unor 

teme de interes, pornind de la Agenda ONU 2030. 

La întoarcerea din Croația am creat noul serviciu de bibliotecă denumit „Biblioteca Verde”, prin 

intermediul căruia au fost desfășurate 20 de ateliere de învățare și diseminare a rezultatelor proiectului 

la care au participat peste 1000 de persoane, majoritatea adulți, folosind mai multe metode 

creative/contexte de învățare inovatoare, pentru a implica adulții în activități de învățare specifice 

domeniului dezvoltării durabile. Astfel, am depășit cu mult ceea ce ne-am asumat prin cererea de 

finanțare. 

Printre cele mai de impact ateliere s-au numărat: 

- Atelierul de ecologizare și educație pentru un mediu sănătos desfășurat în comunitate de Ziua 

Națională a Curățeniei; 

- Atelierul desfășurat la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București,  - „Comportamente 

și obiceiuri sustenabile în gospodăria țăranului român; țesutul și cusutul iei, ca atribute ale modei 

sustenabile”, la care au participat membri ai comunității de la Șirna; 
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- Atelierul de educație pentru sănătate și mediu „Şirna pe bicicletă”, un atelier în aer liber, destinat 

adulților, care şi-a propus promovarea localităţii şi a mersului pe bicicletă, ca alternativă sănătoasă şi 

sustenabilă de deplasare. Am pedalat pentru sănătate, pentru comunitate, peste 20 km, vizitând un 

antreprenor local la Păstrăvăria Șirna; 

- Atelier de educație pentru sănătate - vernisajul expoziţiei de pictură „ArtTERAPIE în pandemie” 

realizată de Iuliana-Camelia Pîrvu şi lansarea cărţilor „Catrene antistres” și „Întoarcerea lui Prometeu”, 

autor Ion D. Șirna,  la  Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova; 

- Atelierul „Green Libraries/Consiliul Verde al comunității” desfășurat la Conferința Națională 

BiblioPUBLICA „Biblioteci verzi și digitale”, organizată de Biblioteca Județeană „Christian Tell” 

Gorj, la Târgu Jiu, România; 

-Atelierul online de promovare a localității – „Comunitatea noastră pe Wikipedia şi Wikimedia 

Commons”, susținut voluntar de către dna Claudia Șerbănuță, PhD, MSLIS, Library specialist ANBPR; 

- Atelierele de promovare a lecturii în comunitate prin inaugurarea Bibliotecii Stradale Little Free 

Library și a Cuibului de lectură „Lib4Green” din curtea instituției; 

- Atelierul de artă tradiţională „MinunăţII în Şirna”, în care s-a deprins meșteșugul țesutului sub 

îndrumarea unui pasionat de artă populară, psiholog Bianca Nițoi; 

- Atelierul de prezentare a studiului întreprins în proiect de Pîrvu Iuliana-Camelia, „Repere culturale și 

identitare locale”, ce a avut loc la UPG Ploiești; 

- Atelierul de plantare de flori la monumentele eroilor din localitate, desfășurat de Ziua Națională a 

României, 1 Decembrie 2022; 

-  Atelier de consiliere și relaționare cu copiii, pentru părinți și cadre didactice (educație pentru 

sănătate) ș. a. 

Prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectului s-au realizat în cadrul Conferinței de valorizare a 

Agenției Naționale Erasmus+ (ANPCDEFP) „Învață și dă mai departe. Perspective”, din 8-10 

decembrie 2022, întrucât proiectul nostru a fost considerat exemplu de bună practică a implementării 

proiectelor europene Erasmus+ în România. În cadrul conferinței, am susținut un atelier cu titlul 

„Proiect verde - rezultate multicolore” (cu referire la promovarea SDG-urilor), iar în cadrul 

evenimentului am primit Trofeul Erasmus+ 2022 pentru implementarea proiectului nostru Erasmus+ 

din domeniul educației adulților „Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă – Lib4Green”. 

Obiectivul 3 a fost reprezentat de elaborarea și adoptarea unui document de politică durabilă a 

bibliotecii, în vederea alinierii instituției la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei ONU 2030, 

care să poată servi ca model și altor biblioteci din județ și din țară. Documentul de politică durabilă, 

denumit „Manifestul bibliotecii verzi pentru dezvoltare durabilă” a fost redactat, adoptat de Consiliul 

Verde și aprobat de autoritățile locale în ședința de Consiliu Local. 

Mulțumim pentru reușita acestui proiect tuturor mentorilor noștri! 

Un mentor bun nu este neapărat acela care te face să înveți multe lucruri din ce știe el, cât acela care 

îți dă încredere în propria ta valoare și în potențialul pe care îl ai! 
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Mulțumim Programului Erasmus+ pentru că am învățat și am dat mai departe! Mulțumim Agenției 

Naționale din România pentru coordonare și pentru aprecierea eforturilor depuse în scopul finalizării 

cu succes a acestui proiect european Erasmus+! 

Calde aprecieri Consiliului Verde pentru contribuția avută, tuturor partenerilor noștri pentru sprijin, 

comunității pentru implicare, iar participanților la activitățile desfășurate în cadrului proiectului, pentru 

dedicarea de care au dat dovadă! 

Manager de proiect, 

Responsabil de bibliotecă, 

Iuliana-Camelia Pîrvu 


