
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași
Serviciul de Proiecte și Programe Culturale, PR

Programul: Biblioteca și comunitatea 
Proiect: Viață și spiritualitate

Perioada: 1 întâlnire / lunară 
Localizare: Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi – Filiala „Ion Creangă”
Implementare: la nivelul județului Iași
Justificarea  proiectului:  proiectul  este  dedicat  întălnirilor  specialiștilor,  profesorilor  universitari,

psihologi,  psihoterapeuți,  consilieri  de dezvoltare  personală,  autori  de cărți  motivaționale  etc. Publicul țintă
vizează  toţi  participanţii  interesaţi  de  dezvoltare  personală,  extinderea  viziunii  asupra  vieţii,  spiritualitate,
psihologie, filosofie, mânaţi de dorinţa de cunoaştere şi autocunoaştere. Toţi căutătorii adevărului personal, toţi
cei care au nevoie de schimbare în viaţa lor şi nu ştiu de unde să înceapă sau cum să continue ceea ce au început
cândva. Este o invitaţie deschisă tuturor. 

Scop: promovarea unui mediu de comunicare de natură științifică și educațională în cadrul bibliotecii
publice  printr-o  întâlnire-dezbatere  ce  reunesc  specialişti  din  diverse  domenii  de  activitate  prin  facilitarea
schimbului de experienţă, cunoaştere şi informaţii către publicul direct interesat. Proiectul  vizează îmbogăţirea
ofertei Bibliotecii cu un cadru de întâlnire, informare şi interacţiune pentru membrii comunităţii interesaţi de
curentele spirituale de gândire contemporană. Totodată, urmărim sondarea interesului publicului pentru diverse
tematici şi personalităţi din zona curentelor spirituale, pentru a ajusta oferta de carte şi a dezvolta colecţiile
Bibliotecii. 

Obiective specifice:
- Derularea unor întâlniri pe diverse teme din zona practicilor, sistemelor spirituale și a felului cum fiecare

țară își dezvăluie specificul concomitent cu valorificarea fondului informațional de carte a bibliotecii
publice;

- Favorizarea,  stimularea  şi  dezvoltarea  dimensiunii  științifice  a  comunicării,  sociabilităţii  şi  întărirea
coeziunii sociale în rândul invitaţilor-experţi în domeniu şi a publicului;

- Motivarea  unui  non-public  al  bibliotecii  (publicul  de  mâine)  către  activităţi  de  creaţie,  dialog
educațional-științific prin dezvoltarea unei conştiinţe civice de tip românesc dar şi european. 
Grup ţintă: 

Beneficiari direcţi 
- Utilizatorii activi ai bibliotecii
- profesori, conferenţiari, lectori
- Studenţi 
- Liceeni 

Beneficiari indirecţi 
- Utilizatorii pasivi ai bibliotecii
- Mass media
- Comunitatea ieşeană

Parteneri:
-  Ioana  Monica  Ciolan  –  psiholog  în  cadrul  Universității de  Medicină  și  Farmacie  „Gr.  T.  Popa”  Iași  și
psihoterapeut specializat în terapia ericksoniană, hipnoză și programare neuro-lingvistică; 
- profesor consilier școlar - psiholog Gabriela Capaniștei; 
- unitățile de învățământ preuniversitar din județul Iași.

                                 Coordonator proiect bibliograf - Elena Zanet             


