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“Comunitatea globală şi cerințele noii ere a 

informației au redefinit biblioteconomia şi 

utilizarea noilor tehnologii în vederea 

intensificării revoluției economice, 

culturale şi comunicaționale a lumii de 

astăzi.”                        
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I. Rezumatul cercetării  

 

 Realizarea studiului  „Servicii şi programe oferite de către Biblioteca Publică Căușeni adolescenţilor şi 

tinerilor adulţi cu vârsta între 12 şi 25 de ani” oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea de noi servicii în cadrul 

Bibliotecii publice Căușeni  pentru această categorie de beneficiari,  cuprinzând atât idei teoretice, cât şi idei 

practice care să susţină biblioteca în satisfacerea nevoilor educaţionale, informaţionale, culturale şi de 

organizare  a timpului liber, într-o manieră adecvată în noul context de dezvoltare.     

Motivaţia realizării acestui studiu a fost în principiu, identificarea de noi programe, ajustarea serviciilor 

oferite de Biblioteca Publică Căușeni  la nevoile pe care le resimt adolescenții și tinerii între 12 – 25 ani din or. 

Căușeni cu privire la utilizarea serviciilor de bibliotecă.  

Studiul privind serviciile şi programele oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi (14-25 ani) în biblioteca 

publică Căușeni are la bază, în principal, Chestionarul privind serviciile şi programele oferite adolescenţilor şi 

tinerilor adulţi (12-25 ani) aplicat pentru  100 respondenți , interviul  și discuțiile în cadrul focus-grupurilor.  

Studiul a fost realizat de de AO ”Asociația Psihologilor Tighina” și Centrul de Excelență Căușeni în cadrul 

Contractului de grant nr.341/GL/FY17/S/2016 a programului NOVATECA, susținut de AO IREX Moldova. 

       Prezentul raport reprezintă o concretizare a inițiativei de a explora domeniile de interes ale adolescenților 

și tinerilor în vederea utilizării resurselor și adaptării serviciilor de bibliotecă la necesitățile acestora. 

       Concluziile  formulate în cele ce urmează sunt, în mare măsură, întemeiate pe analiza răspunsurilor 

obţinute în urma aplicării acestuia. Ca mijloace complementare de documentare au fost realizate  şi discuţiile 

directe în cadrul focus-grupurilor create din adolescenți și tineri și cu bibliotecarii din Biblioteca Publică 

Căușeni,  care oferă servicii pentru adolescenţi, în cadrul Centrului de Excelență pentru adolescenți și tineri. 

       Pașii de perspectivă pe care și-i dorește realizați Centru de Excelență Căușeni, reprezintă un amplu 

program de reconceptualizare a programelor și serviciilor moderne de bibliotecă, preconizînd ca și element de 

impact o nouă imagine în regiune a Bibliotecii raionale Căușeni – prestator – model al unui spectru de 

asistență complexă a tinerilor și ghid iscusit în eforturile acestora  de descoperire a noi orizonturi.   
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II. Argument  în favoarea evaluării necesităților pentru servicii de bibliotecă ale adolescenților 

 

        În orașul Căușeni locuiesc peste 2035 adolescenți și tineri, dintre care 1230 sunt liceeni. 756 sunt încadrați 

în activități de creație și studii opționale.  162  fac studii aprofundate in diverse domenii, dintre care 89  sunt 

premianți ai concursurilor raionale și naționale pe discipline.  În 4 licee care activează în oraș sunt create și 

activează echipe de cite minim  5 voluntari care întrunesc 278 adolescenți și tineri implicați în diverse activități 

dezvoltative. 129 de persoane sunt membri ai organizațiilor obștești, inclusiv 37 sunt membri ai cluburilor de 

dezbateri.  

        Din analiza rapoartelor  statistice a  Bibliotecii Publice Căușeni în perioada 2010-2015  s-a remarcat 

evoluția numărului de utilizatori din grupul - țintă: adolescenţi şi tineri adulţi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25  

de ani.   

 

 

          Datele statistice, deși oferă o imagine de ansamblu, privind atractivitatea serviciilor, totuși  denotă 

sporirea interesului  adolscentilor fata de serviciile oferite de biblioteca publică, în deosebi  în perioada 

modernizării serviciilor. S-a schimbat caracterul solicitărilor din partea beneficiarilor  de servicii -  de la 

solicitarea de informați și împrumut de carte la propruneri de realizare a activităților de cercetare,  studii 

aprofundate,  experimente, activități participative.                                                                                                      

          Aceste date comparate cu numărul total de populaţie din această categorie  de vârstă din orașul Căușeni, 

ne dau o imagine asupra atractivității bibliotecii pentru  adolescenţi şi tineri.  Din considerentul  că aceştea 

reprezintă 34,6 % din numărul total al populației de această  categorie de vârstă,  putem concluziona că există 

încă suficient de multe persoane din grupul vizat  care urmează a fi interesate in serviciile  bibliotecii.  
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        Obiectivul  de a menține actualii beneficiari  și de a spori atractivitatea bibliotecii pentru ceilalți poate fi 

atins prin perfecționarea și multiplicarea seriviciilor oferite.     

        Cu implicarea adolescenților și tinerilor în activitatea bibliotecii publice Căușeni s-a schimbat 

nomenclatorul serviciilor oferite, care la moment include aplicarea tehnologiilor informaționale, securitatea 

informațională, administrarea blogurilor, digitalizarea istoriei comunității, studierea limbilor străine, testare 

on-line, robotica. Tradiționale au devenit activitățile participative - dezbateri publice, activitatea clubului 

tinerilor. Ca și consecință de la reformarea activității bibliotecii numărul beneficiarilor de servicii parctic  s-a 

triplat.  

        Din alt aspect,  biblioteca este încă în căutarea echilibrului dintre nevoile de informare și de studiu a 

adolescenților și tinerilor și necesitatea de organizare a timpului liber. Serviciile oferite actualmente  de către 

Biblioteca Publică Căușeni nu sunt adaptate la modul de informare și comunicare a adolescenților și tinerilor.     

        Mai puțin s-a luat în considerație faptul că adolescenții și tinerii sunt adepții tehologiilor de ultima 

generație și a mijloacelor de informare și comunicare.  

        Pentru majoritatea utilizatorilor de servicii de bibliotecă prima sursă recomandată de către cadrele 

didactice pentru a suplini cunoștințele necesare conform curriculei școlare sînt bibliotecile unităților de 

învățămînt din raion în care își fac studiile adolescenții și tinerii. Acestea însă răspund într-o măsură 

insuficientă solicitărilor tinerilor utilizatori, în mare parte punînduli - se la dispoziție literatura cu împrumut 

conform recomandărilor curriculare într-un număr minim de exemplare. În interviurile realizate cu tinerii și 

adolescenții,  aceștea prioritizează  rolul indiscutabil al Bibliotecii Publice Căușeni  în satisfacerea solicitărilor 

lor crescînde de servicii moderne de bibliotecă materializate în dotarea bibliotecii cu echipament performant, 

săli spațioase, atmosferă agreabilă, atitudinea angajaților în asistența beneficiarilor, deschiderea și 

flexibilitatea acestora pentru așteptările beneficiarilor. În acest sens, personalul instituției a manifestat un 

interes sporit față de actualul studiu al necesităților beneficiarilor în servicii de bibliotecă, considerîndu-l  ca o 

pistă de lansare pentru  abordări creative a serviciilor moderne livrate beneficiarilor, or, biblioteca va putea 

deveni un exponent al serviciilor – model, onorînd misiunea Centrului Regional de Excelență  și realizînd 

expectanțele beneficiarilor  în zona lor proximă de evoluare. 

 

III. Metodologia investigației necesităților pentru servicii de bibliotecă ale adolescenților 

       

 Scopul studiului a fost sprijinirea eforturilor Bibliotecii Publice Căușeni în îmbunătăţirea serviciior  

curente, aplicarea și extinderea celor mai bune practici din activitatea cu adolescenţii şi tinerii conform 

așteptărilor acestora.  

         Întru realizarea acestui scop au fost profilate obiectivele:  

1. Oferirea oportunităților personalului Centrului de Excelență de identificare a priorităților adolescenților și 

tinerilor în beneficierea de servicii moderne de bibliotecă; 
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2. Fortificarea cunoștințelor angajaților bibliotecii privind tendițele moderne de armonizare a 

expectanțelor sporite ale beneficiarilor cu prestanța Centrului de Excelență; 

3. Valorificarea competențelor de abordare creativă a bunelor practici parteneriale între 

Centrul de Excelență și actorii sociali implicați în modernizarea serviciilor livrate adolescenților și tinerilor. 

 

         Eșantionul pentru realizarea evaluării a fost constituit aleatoriu din 100 de respondenți - adolescenți și 

tineri cu vîrste cuprinse între 12 – 25 de ani: elevi ai 4 unități școlare din or. Căușeni; studenți; tineri în 

căutarea unui loc de muncă; tineri angajați – toți fiind vorbitori de limbă română, actuali utilizatori și 

neutilizatori ai serviciilor Bibliotecii raionale publice din or. Căușeni. De asemenea, în eșantion au fost incluși și 

10 tineri care au fost încadrați anterior în diverse activități ale bibliotecii. Respondenții au fost solicitați, 

rămânând în anonimat, să răspundă la 7 întrebări ale chestionarului elaborat în corespundere cu scopul și 

obiectivele studiului respectiv. 15 tineri, reprezentanți ai unităților școlare din or. Căușeni, au acceptat să 

participe la o discuție ghidată în cadrul focus – grupului, alte 5 persoane au oferit  răspunsurile lor în cadrul 

interviurilor despre așteptările lor vizavi de serviciile de bibliotecă. 

        La elaborarea instrumentelor de evaluare: chestionarul cu 7 întrebări, întrebările pentru interviu și 

reperele pentru discuția în focus - grup pentru actualul studiu (Anexele 1 - 3) s-a ținut cont de rigorile față de 

un instrument valid de evaluare, aspectele care rezidă în particularitățile de vîrstă și dezvoltare a beneficiarilor 

- chestionare anonimă; formularea întrebărilor cu caracter deschis; preferința respondenților pentru diverse 

topuri; elaborarea întrebărilor care pun în evidență  eventuale interese ale lor; disponibilitatea de colaborare 

cu biblioteca pe alte dimensiuni etc. 

        Chestionarea a fost realizată de către angajațele Bibliotecii raionale publice din or. Căușeni și echipa de 

implementare a proiectului de la APT  între 27 – 29 decembrie 2016. Disponibilitatea respondenților - elevi de 

a participa la evaluare a fost coordonată cu aceștea, evaluarea realizîndu-se în afara orelor de studii în incinta 

bibliotecii publice Căușeni precum și în sediile unităților școlare. Respondenții – studenți și tineri au oferit 

opiniile lor în cadrul vizitelor la biblioteca publică și la solicitarea personalului bibliotecii. 

      Caracteristicile eșantionului sunt redate în reprezentările grafice de mai jos.  

Numărul și structura respondenților în funcție de sex: menționăm că au participat la sondaj 67 de tinere și 33 

de tinerii, respectiv 67% tinere  și 33% tineri. 
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42

36

22

Vîrsta respondenților

12 - 15 ani

16 - 17 ani

18 - 25 ani

61
10

9

7

13

Ocupația de bază

Elevi 

Voluntari

Studenți

Tineri în căutarea 
unui loc de muncă

Tineri angajați

68

32

Profilul beneficiarilor

Utilizatori ai 
serviciilor

Neutilizatori ai 
serviciilor

  

 12 - 15 ani -   42;  

 16 – 17 ani  -  36;  

 18 - 25 ani -  22. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  

 Elevi – 61; 

 Voluntari – 10;  

 Studenți – 9; 

 Tineri în căutarea unui 

loc de muncă – 7; 

 Tineri angajați – 13. 

 

 

                

 Utilizatori ai serviciilor  

bibliotecii - 68 ;  

  neutilizatori – 32. 
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Aprecierea intenției bibliotecii în eficientizarea serviciilor 
pentru tineri

Pozitiv

negativ

indiferent

       Respondenții au fost întrebați ce atitudine au față de intenția bibliotecii de a-și eficientiza serviciile pentru 

adolescențo și tineri. Se constată  îmbucurător  faptul că ambele categorii au dat majoritatea răspunsurilor  

pozitive, manifestînd astfel așteptarea schimbărilor  semnificative în livrarea serviciilor moderne. 

 

 

 Pozitiv – 95;  

 indiferent –5;  

 negativ – 0.  

 

 

 

 

       Cea mai importantă dimensiune în viziunea respondenților a fost realizarea unui top al serviciilor moderne 

– ”Top – 7 servicii modern de bibliotecă livrate tinerilor” care ar avea cea mai mare pondere printre 

adolescenți și tineri. Astfel din 10 opțiuni diferite, sugerate tot de către respondenți, aceștea au avut de ales 7 

cele mai căutate, cărora le-au dat numărul maxim de voturi. Astfel, conform listei priorităților rezultatele se 

prezintă conform graficului: 

1. Ajutor în folosirea tehnologiilor informaționale - 382 

2. Activități de socializare pentru adolescenti și tineri - 376 

3. Activități din domeniul artelor - 363 

4. Divertisment și recreere pentru adolescenți și tineri - 339 

5. Activități de informare în domeniul sănătății adolescentilor și tinerilor - 322 

6. Activități tematice/cluburi pe interese - 319 

7. Asistență psihologică/emoțională a adolescentilor și tinerilor  - 315 

8. Activități de voluntariat în comunitate - 313 

9. Alte servicii - 275 

10. Asistență juridică referitoare la protecția drepturilor adolescentilor și tinerilor - 269 
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Scorurile acordate de respondenți categoriilor de servicii de 
bibliotecă adresate tinerilor

 

  

        Scorurile prezentate în grafic constituie cel mai relevant tablou  al preferințelor beneficiarilor de servicii. 

1.Exponentul  tuturor așteptărilor acestora rămâne a fi domeniul utilizării tehnologiilor informaționale. Tinerii 

îl plasează cu cel mai înalt scor în top, utilizarea TI fiind așteptată ca și serviciu dominant printre celelalte, or, 

prin intermediul TI poate fi eficientizată și facilitată și toată gama de servicii pe care o preconizează Centrul de 

Excelență. Astfel, suportul oferit pînă la moment în căutarea diverselor informații pe internet, accesarea 

rețelelor de socializare, a jocurilor electronice, ghidarea adolescențiilor în urmărirea diverselor fenomene, a 

devenit insuficient pentru beneficiarii bibliotecii care au depășit moral această ofertă. Tinerii așteaptă 

oportunități de valorificare în grup a diverselor activități: participarea în divesre proiecte  pe internet prin 

metode interactive; realizarea webinarelor; a prezentărilor în diverse formate audio și video; ședințelor skype 

cu semenii lor din alte instituții de învățămînt naționale și internaționale; gestionarea blogurilor personale și de 

echipă; editarea unei reviste electronice; posibilitatea imprimării informațiilor solicitate etc. 2. Un scor 

important în top îl dețin activitățile de socializare. La acest capitol au fost menționate: Ludoteca, șah și table 

on-line; curs de formare pentru viitoarele mămici; învățarea de pe internet a diverselor ocupații manuale – 

origami, quilling; croșetare; brodare, tricotare; discuții despre bunele maniere ale adolescenților și tinerior; 

instruiri în comunicare eficientă, în strategii de evitare a conflictelor etc. 3. Activitățile în domeniul artelor au 

fost evidențiate de către iubitorii de a activa într-o viitoare trupă de teatru dramatic din cadrul Centrului de 

Excelență. Alt grup de tineri așteaptă oportunitatea să vină cu prietenii la ore de karaoke în care să îmbine 



Raport de evaluare a necesităților tinerilor în SMB_Căușeni_21.01.2017 
 

11 
 

cunoașterea  cu exersările vocale și chiar să inițieze adevărate concursuri în cadrul acestor activități; festivaluri 

de promovare a tinerelor talente etc. Dansatorii au menționat nu doar continuarea activităților de dans ci și 

diversificarea repertoriului și a stilurilor de dans, incluzînd dansurile sportive care sînt astăzi la mare căutare în 

special de către adolescenți. Pe locul 4 urmează activitățile de divertisment: printre solicitări se înregistrează 

seratele distractive; omagieri ale participanților de la diverse acțiuni; concursuri de inteligență; de frumusețe; 

crearea unui ansamblu de ghitariști; funcționarea unei săli de cinema pentru vizionări colective și discuții 

postvizionare a filmelor preferate etc.  

 5. O componentă care-și regăsește locul printre priorități o constituie activitățile de informare în domeniul 

sănătății.  Prin diferite surse media din or. Căușeni se inițiază și se promovează pe larg acțiunile de caritate. În 

acest context voluntarii CE au înaintat ideea de a crea un club al binefacerii pentru adolescenții și tinerii cu 

probleme de sănătate care au nevoie de susținerea semenilor lor. Tot aici își găsesc locul și activitățile de 

instruire în domeniul sănătății tinerilor pe care adolescenții le așteaptă livrate de către semenii lor – de la egal 

la egal. Tinerii declară că s-ar oferi să-i ajute pe colegii lor, care nu se pot deplasa de sinestătător, să vină la 

bibliotecă sau să-i viziteze la domiciliu, să-i instruiască acasă pe cei care au nevoie în utilizarea TI, dacă 

biblioteca ar oferi echipamentul necesar în acest sens.  De asemenea, tinerii consideră că ar putea sensibiliza 

semenii lor prin activități – cascadă dacă la rîndul lor ar fi instruiți în promovarea cunoștințelor despre diverse 

fenomene ecologice care influiențează deciziile noastre despre sănătate. Beneficiarii adulți – tinerii părinți au 

menționat despre importanța pentru ei a informațiilor despre sănătatea reproductivă și educația pentru 

modul de viață sănătos al copiilor. Pe poziția 6 vin activitățile tematice și cluburile pe interese. Clubul 

iubitorilor de fotografie a fost indicat ca și o inovație – un viitor serviciu modern, care i-ar întruni pe pasionații 

de arta fotografiei. Aceștea speră să -și verniseze expozițiile de fotografie tematică pe holurile bibliotecii sau a 

liceelor  în care învață. Cercul de robotică, amintit în chestionare și discuțiile din focus-grup își menține ferm 

pozițiile – tinerii sînt pasionați de acest subiect și își doresc și competiții în acest sens. Pentru clubul 

jurnaliștilor – o opțiune care se dorește printre serviciile moderne de bibliotecă optează elevii din clasele 

superioare care dețin experiențe în interviuri stradale din care montează material video/mici cercetări 

realizate ca și temă de acasă la unele discipline. Din activitățile tematice desprindem noi subiecte de dezbateri 

pentru dezvoltare, cafeneaua de discuții, precum și activități de instruire în domeniulghidării în carieră. Tinerii 

sînt interesați de elaborarea CV - ului, de modalitățile de identificare a unui loc de muncă, aspectele unui 

interviu de angajare etc.  Asistența psihologică/emoțională se regăsește pe locul 7, beneficiarii plasînd 

accentele pe consiliere de grup privind aspectele relațiilor interpersonale; oportunitățile de participare în 

diverse activități de dezvoltare personală (traininguri, ateliere interactive); managementul timpului; a 

emoțiilor; prevenirea comportamentelor antisocial, aspecte ale echității de gen și ale șanselor egale etc. 

În cadrul discuțiilor în focus-grupuri s-a profilat suficient de transparent și așteptările beneficiarilor vizavi de 

alte  opțiuni, în afara celor 7 din top, pe locul 8 fiind atractivitatea acțiunilor de voluntariat în comunitate. 

Astfel, tinerii își doresc un traseu complex în acest sens. Aceștea solicită suport informațional în elaborarea de 
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proiecte ale acțiunilor comunitare, sprijinul în adresarea demersurilor către APL cu intenții de interes 

comunitar de soluționare a problemelor identificate în comun; inițierea unor campanii comunitare de 

colectare de fonduri pentru realizarea activităților; promovarea cetățeniei active în comunitate prin exemplul 

grupului de inițiativă creat pe lîngă CE etc. Capitolului  9. Alte activități  i-au revenit: acțiuni de suport pentru 

biblioteca publică – promovarea serviciilor acesteia; realizarea discuțiilor cu picii de la grădinițe despre 

existența/importanța bibliotecii și realizarea pentru cei mici a excursiilor la bibliotecă; organizarea marșurilor 

către atracțiile turistice naționale; desfășurarea diverselor sărbători cu ocazia celebrării personalităților din 

comunitate sau a sărbătorilor tradiționale de Mărțișor, Dragobete; vizionarea în comun a filmelor tematice; 

desfășurarea turnamentelor în cunoașterea drepturilor tinerilor etc. În final, asistența juridică pe locul 10, 

încheie lista opțiunilor în care respondenții menționează, în linii mari, dorința de a asista în grup la un proces 

public de judecată; de a cunoaște mai multe despre centrele de asistență și protecție a drepturilor tinerilor, 

menirea acestora și modalitatea în care poți deveni voluntar la asemenea centre; paneluri de discuții cu juriști 

pe diverse subiecte și ateliere de informare în materie de drepturi ale consumatorului. 

      Astfel, diversitatea opțiunilor spicuită din așteptările beneficiarilor de servicii moderne de bibliotecă 

impune o analiză riguroasă a capacității Centrului de Excelență, dotării acestuia, competențelor personalului în 

livrarea serviciilor solicitate, care urmează să-și realizeze misiunea  cu eforturi maxime și dedicație, asumîndu-

și angajamente sporite pentru a răspunde cu brio expectanțelor beneficiarilor.  

      Pentru o maximală utilitate a serviciilor livrate, biblioteca a fost interesată și în aflarea opțiunilor în aspect 

de disponibilitate a beneficiarilor de a vizita biblioteca în diferite zile ale săptămânii. Preferințele beneficiarilor 

de a fi așteptați la bibliotecă în diferite zile ale săptămânii s-au profilat după cum urmează: 

 

                                                           Zilele preferate de respondenți pentru livrarea serviciilor 

 Luni – 186;  

 Marți – 246;  

 Miercuri – 233;  

 Joi – 270;  

 Vineri – 355;  

 Sâmbătă – 290;  

 Duminică – 294. 
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         Vizavi de cele mai solicitate ore pentru livrarea serviciilor, tinerii ar prefera să li se ofere asistența în 3 

intervale de timp diferite ale zilei, care le-ar permite să-și programeze eforturile lor de dezvoltare pentru 

performanțe și să obțină resultate sporite cu maxim randament.    

                                                            Orele preferate de respondenți pentru livrarea serviciilor 

 9.0 – 12.00 – 49;  

 12.00 – 15.00 – 134;  

 15.00 – 18.00 – 100. 

 

 

 

       Printre partenerii de colaborare, pe eforturile cărora ar putea conta Centrul de Excelență, se numără și 

însăși beneficiarii care au fost întrebați dacă ar dori să se încadreze în rîndurile voluntarilor bibliotecii și să 

depună eforturi pentru a implementa schimbările pe care și le doresc , precum și pentru a promova serviciile 

bibliotecii pentru tinerii din comunitate. În acest sens, respondenții au manifestat o disponibilitate maximală 

pentru implicare. Rezultatele vorbesc de la sine: 

Disponibilitatea respondenților de a se implica în calitate de voluntari la dezvoltarea  

și implementarea serviciilor de bibliotecă 

 

 

 Da – 82;   

 Indecis -15 ;  

 Nu - 3. 
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        Studiul realizat permite identificarea în linii mari a cîtorva teze importante vizavi de tabloul de ansamblu al 

serviciilor bibliotecii:  

 serviciile livrate actualmente răspund într-o mică măsură așteptărilor adolescenților și tinerilor; 

 diversitatea mică a acestora e suficient de sugestivă prin prisma datelor culese în baza studiului – 

tinerii își doresc modernizarea livrabilelor bibliotecii în timp util;  

 intenția bibliotecii de a deveni un veritabil Centru regional de Excelență este una salutată de către 

beneficiari, aceștea își exprimă disponibilitatea de a se dedica mai mult timp în calitate de voluntari și 

promotori ai serviciilor bibliotecii; 

 prin comparație cu bibliotecile din unitățile de învățămînt școlare și alte surse de informare pe care le 

accesează tinerii, Biblioteca Publică Căușeni poate și trebuie să-și mențină rolul de prestator de 

avangardă a serviciilor moderne pentru tineri. 

 

IV. Analiza discrepanței dintre oferta actală a bibliotecii și necesitățile sau aspirațiile adolescenților  

       Actualmente biblioteca pune la dispoziția beneficiarilor o ofertă modestă de servicii printre care: 

activitățile din clubul tinerilor; studierea plaiului natal prin tehnologii informaționale; cercul de robotică; 

activități de instruire în dezvoltare personală;  studierea limbii engleze pentru copii;  dans, consultanță în 

elaborarea planurilor diverselor acțiuni extracurriculare etc. Acest spectru, prin concluziile beneficiarilor, nu 

este unul suficient de atractiv în care participanții ar participa activ în continuare. Aceștea agreează mai puțin 

programele culturale ale bibliotecii publice şi nu percep oferta instituţiei ca fiind suficient de diversificată 

pentru petrecerea timpului liber. Ţinând cont de predilecția tinerilor faţă de utilizarea noilor tehnologii, 

dotarea bibliotecilor în acest sens lasă falsa impresie că este suficientă pentru a schimba modul în care tinerii 

se raportează la biblioteca publică. Numărul relativ mare pe care îl reprezintă adolescenţii şi tinerii adulţi în 

rândul utilizatorilor bibliotecilor publice din Căușeni sugerează insistent la reconceptualizarea serviciilor şi 

programelor destinate acestei categorii şi la o necesară reflecţie asupra  modernizării și adaptării lor la 

cerințele acestora.     

       Printre recomandările respondenților la capitolul Echipament necesar serviciilor de bibliotecă acordate 

tinerilor, ar fi de menționat necesitatea dotării serviciilor cu calculatoare pentru utilizare individuală, tablete, 

camera digitale foto, boxe, căști, diverse tehnologii performante care ar facilita accesul la servicii. Este 

recomandată, de asemenea, achiziționarea copiatorului, imprimantei, biroticii necesare activităților, 

rechizitelor pentru pictură, jocuri video, echipament pentru minicercetări (microscop, etc); laptop cu 

împrumut la domiciliu; autosimulator cu accesoriile necesare; instrumente muzicale; cărți de buzunar; cărți 

electronice, audio etc.  
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        În viziunea utilizatorilor bibliotecii nu trebuie să lipsească conexiunea permanentă la rețeaua internet, 

pentru a explora la maxim tehnologiile informaționale în serviciile livrate; deschiderea diferitor cercuri de 

activități pe interese în afara orelor curriculare, festivități legate de diverse domenii de artă,  inițierea 

activităților de voluntariat la bibliotecă, activități de instruire pe diverse domenii: autocunoaștere, inițierea 

unei afaceri, activități de socializare; promovarea activităților moderne în care sînt implicați tinerii, 

completarea fondului de carte cu cărțile autorilor contemporani în vogă; cluburi de discuții postlecturale; 

activități zilnice de cunoaștere desfășurate în stil original; serate dansante; sală de cinema informativ cu filme 

istorice cu utilizarea căștilor; cenaclu literar; întâlniri de suflet; asistență psihologică; concursuri legate de cărți; 

dans modern;  activități dezvoltative pentru tineri  etc. 

       La capitolul ”Recomandări, opinii, sugestii” ale respondenților, adolescenții și tinerii accentuiază mai întâi 

asupra condițiilor de activitate în bibliotecă: săli amenajate cu mese de lucru și mobilier comod pentru lucrul 

individual; decorațiuni în stil modern; climatizoare; design corespunzător activităților; angajați amabili și 

receptivi; atmosferă  recreativă; aprovizionarea cu apă potabilă; un mini-chioșc pentru procurarea gustărilor; 

cameră de baie, dulăpioare personalizate pentru vizitatori. 

       O importanță deosebită tinerii acordă necesității publicității pe larg a noilor proiecte în cadrul campaniilor 

de informare despre serviciile bibliotecii; spoturilor care ar putea fi derulate la televizor non-stop pe hol; 

posterelor; afișelor cu cele mai populare servicii; pliantelor despre serviciile bibliotecii care ar fi distribuite prin 

școli; flash-moburilor pentru promovarea serviciilor bibliotecii; diverselor acțiuni concrete de relații cu  

publicul. 

       Angajații Centrul de Excelență Căușeni urmează să realizeze un amplu exercițiu de analiză în comun a 

tuturor punctelor forte pe care le-a înregistrat entitatea pînă la moment dar și a eventualelor provocări și 

riscuri în gestionarea unui program reconceptualizat, renovat sub diverse aspecte pentru a promova pe nou 

serviciile moderne atît de așteptate de către adolescenții și tinerii din or. Căușeni. 

       APT consideră oportun prilejul acestui exercițiu al  partenerilor CE pentru a veni cu unele recomandări întru 

facilitarea pașilor de perspectivă în modernizarea serviciilor destinate grupului-țintă la capitolele:  

I. Spațiu 

a. CE urmează să-și concentreze inițial străduințele pentru a pune la dispoziția beneficiarilor un spațiu ajustat 

așteptărilor acestora: design atractiv, ventilat, cu aer condiționat, cu o temperatură suficientă pentru 

activități de durată;  

II. Dotare 

b. Asigurare cu mobilă comodă pentru lucrul individual și în grup, aprovizionare cu apă potabilă, dulăpioare 

personalizate pentru păstrarea lucrurilor individuale ale vizitatorilor; 
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c. Dotărea serviciilor cu calculatoare pentru utilizare individuală, tablete, cameră digitală foto, boxe, căști, 

diverse tehnologii performante care ar facilita accesul la servicii. E justificată achiziționarea copiatorului, 

imprimantei, a biroticii necesare activităților, rechizitelor pentru pictură, autosimulatorului ; 

III. Servicii și activități 

d. În programarea noilor servicii livrate tinerilor CE se va ghida de prioritățile identificate de către beneficiarii-

țintă menționate în raportul de evaluare a necesităților și aspirațiilor acestora începînd cu cele mai 

solicitate (pag. 10 - 12): ajutor în utilizarea tehnologiilor informaționale; activități de socializare pentru 

adolescenti și tineri; activități din domeniul artelor; divertisment și recreere pentru adolescenți și tineri; 

activități de informare în domeniul sănătății adolescentilor și tinerilor; activități tematice/cluburi pe 

interese; asistență psihologică/emoțională a adolescentilor și tinerilor etc și va consulta cu beneficiarii o 

listă preventivă de servicii moderne; 

IV. Competențele angajaților 

e. Angajații bibliotecii vor efectua o evaluare a competențelor deținute și vor identifica subiectele de 

instruire profesională continuă  pentru a putea face față noilor cerințe în gestionarea serviciilor moderne; 

f. Angajații vor prioritiza în activitatea lor instruirea specifică vizavi de gestionarea echipamentului modern în 

continuă completare: tabletă, imprimantă, scaner, cameră digitală foto etc; 

g. Formatorii CE își vor consolida în permanență competențele în materie de particularități de vîrstă, strategii 

de activitate și comportament în relaționarea eficientă cu beneficiarii în cadrul activităților, competențe 

digitale, competențe de planificare a activităților cu tinerii și de monitorizare a progreselor acestora; 

h. Personalul bibliotecii va aborda individualizat fiecare beneficiar conform solicitărilor acestuia și eticii 

profesionale; 

V.           Implicarea beneficiarilor  în activitățile CE 

i. Colaboratorii bibliotecii vor oferi cadru și oportunități de valorificare a potențialului tinerilor prin 

implicarea/inițierea acestora în activități de voluntariat, activități de interes/liderism comunitar  precum și 

prin promovarea acestora pentru realizarea activităților de la egal la egal cu semenii; 

VI.          Orarul de lucru al bibliotecii 

j. Orarul de lucru al bibliotecii va fi ajustat și aprobat în conformitate cu zilele săptămânii, preponderent 

vineri – duminică și orele de vîrf solicitate de către beneficiari în intervalul 12.00 – 18.00 pentru o 

maximală armonizare a fluxului de vizitatori cu capacitatea personalului disponibil pentru fiecare interval 

de timp solicitat.  

VII.         Dezvoltare organizațională  

k. Administrația bibliotecii va identifica modalități de consolidare a echipei și a comunicării organizaționale. 

 

                                                                               *   *   *   *   *   *   * 
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     Prin caracteristicile lor de dezvoltare şi în calitate de beneficiari ai serviciilor şi programelor de bibliotecă, 

membrii acestei categorii de vârstă reprezintă o provocare pentru bibliotecă, al cărei rol este de a-i asista în 

realizarea unei tranziţii reuşite dinspre copilărie spre viaţa de adult, prin asigurarea accesului la resurse şi a 

unui mediu care să corespundă nevoilor lor specifice, în vederea dezvoltării lor intelectuale, emoţionale, 

profesionale  şi  sociale.  Ponderea funcţiilor instructiv-educative ale bibliotecii prevalează în acest caz. 

       În final, tinerii menționează speranța că Biblioteca raională publică Căușeni va deveni o entitate în care 

aceștea să beneficieze în permanență de livrare de informaţii de referinţă,  sprijin în dezvoltărea personală,  

asistență în utilizarea tehnologiilor și regăsirea informațiilor, oferirea serviciilor de consultanţă; facilitarea 

accesului la resursele din afara colecţiilor bibliotecii.  

       Biblioteca va constitui un cadru propice în care tinerii vor putea să se manifeste, să comunice, să fie 

apreciați,  să se simtă importanți . 

V. Aspecte manageriale în realizarea cercetării 

       Studiul menționat a fost realizat de către echipa în componența:  

 Afteni Ludmila, psiholog; 

 Ciuchitu Vera, specialist în domeniul resurselor și asigurarea durabilității investițiilor;  

 Osadci Tatiana, specialist în asistența și protecția drepturilor adolescenților și tinerilor;   

 Osipov Liuba, directorul  Biliotecii Publice Căușeni 

 Popușoi Natalia,  formator Centrul de Excelență pentru Adolscenți și Tineri.   

       Direcția Cultură a oferit asistență în analiza activităților bibliotecii publice Căușeni cu diverse categorii de 

beneficiari și oportunitățile de extindere a serviciilor oferite adolescenților și tinerilor. A fost oferită informație 

privind bunele practici ale bibliotecilor din raion în lucrul cu adolescenții și tinerii.  

       Diseminarea succeselor în realizarea evaluării planurilor şi programelor bibliotecii se va realiza prin 

prezentarea rezultatelor studiului la ședințele de lucru ale partenerilor Direcției Cultură Căușeni, în cadrul 

instruirilor și altor activități realizate de către Centrul de Excelență Căușeni cu adolescenții și tinerii, raportul va 

fi plasat pe pagina web a Bibliotecii Publice Căușeni, personalul bibliotecii asumându-și responsabilitatea 

pentru asigurarea transparenței în diseminarea informațiilor care reflectă activitățile bibliotecii cu adolescenții  

și tinerii . 

       Centrului de Excelență Căușeni a manifestat inițiativa de continuare a colaborării cu AO APT care va 

încadra în etapa următoare un training vizavi de metodologia lucrului cu tinerii și adolescenții în bibliotecile 

publice, APT va sprijini personalul bibliotecii în eforturile lor de a realiza un transfer de bune practici în lucrul 

cu tinerii, APT va oferi suportul în consolidarea competențelor personalului bibliotecii de implementare  a 

activităților inivatoare cu adolescenții și tinerii în conformitate cu misiunea și direcțiile majore de activitate a 

bibliotecii. De asemene, APT, în rol de resursă locală va sprijini demersurile bibliotecii în eventuale inițiative 

parteneriale. 
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VI. Bibliografie recomandată 

www.ifla.org/.../guidelines-for-childrens-libraries-services-ro.pdf 

www.ifla.org/files/assets/libraries-for...ya/.../ya-guidelines2-ro.pdf 

http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-

services-ro.pdf 

http://www.bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/Servicii%20pentru%20comunitate.pdf 

http://www.lisr.ro/19-erich.pdf 

                                                                                                                                    Anexe 

Anexa 1 

Biblioteca publică raionalădin or. Căușeni 
Chestionar de evaluare a necesităților adolescenților și tinerilor în servicii de bibliotecă 

 
Dragă Tinere! Știm că îți place să fii auzit de către cei maturi și ca părerea TA să conteze pentru ei!   

Acum ai una din fericitele ocazii să-ți AUZIM OPINIA, pentru că aceasta contează foarte mult în a armoniza 
eforturile noastre cu așteptările tale vizavi de serviciile livrate de către bibliotecă. 

Biblioteca publică raională din or. Căușeni activeazăși pentru Tine.  Mai nou, biblioteca intenționează să fie și 
mai atractivă pentru tine,  prietenii și  semenii tăi prin intenția de a-și diversifica serviciile prestate GRATUIT. 
Răspunsurile tale la întrebările de mai jos, pe care te rugăm să le parcurgi, rămîn strict confidențiale și vor avea 
doar un scop informativ. Ajută-ne să fim mai aproape de aspirațiile voastre, ale TINERILOR, așteptîndu-vă la 
bibliotecă cu oferta serviciilor pe care vi le doriți. Un rezumat al opiniilor tuturor tinerilor implicați în 
chestionare va fi făcut public, dar fără a face public și numele respondenților. 
  
Informații personale: 
Vârsta ___;  Sexul ______; Ocupația de bază  ________________; Ești utilizator al bibliotecii?___ 
 

1. Cum apreciezi intenția bibliotecii de a eficientiza serviciile adresate adolescenților și tinerilor? 
Subliniază o singură variantă din răspunsurile propuse: 

Pozitiv                                   Negativ                               Sunt indiferent/indiferentă 
2. Ce fel de categorii de servicii preferați să vă fie puse la dispoziție? Rugăm să aranjați opțiunile Dvs. în 

ordinea priorităților personale ”Top – 7 servicii moderne” (de la 7 la 1). Scorul 7 se va acorda celei mai 
preferate/dorite categorii de servicii. Scorul 1 se va oferi celei mai puțin preferate categorii deservicii.  

 
11. Ajutor în folosirea tehnologiilor informaționale ((Computer, Internet, Retele de socializare, Skype, 

blogging, animatii, accesare oportunități etc.) ………………………………………………………………………………….. __ 
12. Asistență juridică referitoare la protecția drepturilor adolescentilor și tinerilor................................____ 
13. Asistență psihologică/emoțională a adolescentilor și tinerilor (consilierepsihologică, autocunoaștere, 

)____ 
14. Activități de socializare pentru adolescenti și tineri(disput-cluburi, întîlniri cu persoane de 

succes)..____ 
15. Activități de informare în domeniul sănătății adolescentilor și tinerilor ……………………………………….____  
16. Divertisment și recreere pentru adolescenți și tineri(serate, karaoke,activități tematice)  

................____ 
17. Activități tematice/cluburi pe interese (educație financiară, orientare profesională,  etc.)...............____ 
18. Activități din domeniul artelor (cerc de lectură, oratorică, fotografic, dramatic, pictură,grafică)......____ 

http://www.ifla.org/.../guidelines-for-childrens-libraries-services-ro.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for...ya/.../ya-guidelines2-ro.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-ro.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-ro.pdf
http://www.bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/Servicii%20pentru%20comunitate.pdf
http://www.lisr.ro/19-erich.pdf
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19. Activități de voluntariat în comunitate...............................................................................................____ 
20. Alte servicii 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….._____ 
 
3. Ce fel de echipament ai dori să găsești/să folosești la bibliotecă pentru serviciul/activitatea preferată? 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. În ce zile aiți prefera să livrăm serviciile pentru tineri? Oferă scorul 7 celei mai favorabile zile, iar scorul 1 

celei mai puțin favorabile zile din săptămână: 
Luni ___; Marți ___; Miercuri ___; Joi ___; Vineri ___; Sâmbătă ___; Duminică ___. 
 

5. În ce intervale de timp ai prefera ca noi să livrăm serviciile respective? Bifează opțiunea ta în celulele de la 
intersecția rândului „Orele” cu coloana „Scorul”. Scorul 1 se va oferi celui mai favorabil timp pentru tine iar 
scorul 2 se va oferi celei de a doua preferințe de timp. 
 

Orele/Scorul 1 2 

9:00 – 12:00   

12:00 – 15:00   

15:00 – 18:00   

 
6. Ai accepta ca în calitate de voluntar să ajutați biblioteca să dezvolte și să livreze servicii mai bune pentru 

adolescenți și tineri? Subliniază o singură variantă de răspuns. 
Da                           Nu                          Sunt indecis/indecisă 

7. Ce recomandări, opinii, sugestii ne poți  oferi pentru a face cât mai utile, populare, atractive și 
solicitateserviciile de bibliotecă adresate adolescenților și tinerilor? Scrieți pe verso.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
                  
                                  Îți mulțumim pentru efortul tău și.... NE VEDEM LA BIBLIOTECĂ! 
 

 
 

Anexa 2 

 
Biblioteca publică raională din or. Căușeni 

Interviu de evaluare a necesităților adolescenților și tinerilor în servicii de bibliotecă 
 
 

Numele intervievatului _________________ Funcția ______________________________ 
Vârsta __________, Sexul ______________, Data în care are loc interviul ____________________ 
 
Intervievatorul: Buna ziua! Numele meu este Ludmila Afteni/ Vera Ciuchitu/Tatiana Osadci și activez în calitate 
de consultant al Bibliotecii publice raionale din or. Căușeni 
 

Stimate/Stimată Dn/Dră ……………………….. 
   Biblioteca publică raională din or. Căușeni  intenționează să îmbunătățească serviciile de bibliotecă 
GRATUITE adresate adolescenților și tinerilor. În realizarea acestui scop este important să cunoaștem opțiunile 
tale referitoare la serviciile pe care ai dori să vi le oferim și față de modalitățile de livrare a acestora către voi.  
În acest context, Te rugăm respectuos să răspunzi la întrebările din interviul respectiv. Noi te asigurăm cu 
deplină responsabilitate, că toată informația obținută în cadrul interviului va rămâne confidențială și va servi 
numai pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă. Un rezumat al părerilor tuturor persoanelor implicate în 
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interviuri va fi făcut public dar fără a face public și numele intervievaților. Dacă ești de acord, voi înregistra 
această convorbire pentru a evita orice denaturare a conversației noastre.  
Pentru început Te rog să expui o succintă informație despre tine. 
 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul:  Cum apreciezi intenția bibliotecii de a îmbunătăți serviciile de bibliotecă adresate 
adolescenților și tinerilor? 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul: Ce fel de categorii de servicii preferii să vă fie puse la dispoziție? Rugăm să expui opțiunile în 
ordinea priorităților personale (de la 10 la 1). Scorul 10 se va acorda celei mai preferate/dorite categorii de 
servicii. Scorul 1 se va oferi celei mai puțin preferate categorii de servicii.  
 

a. Ajutor în folosirea tehnologiilor informaționale (Computer, Internet, Retele de socializare, Skype, 
blogging, animatii, accesare oportunități etc.)  

b. Asistență juridică referitoare la protecția drepturilor adolescentilor și tinerilor 
c. Asistență psihologică/emoțională a adolescentilor și tinerilor (consiliere psihologică, training) ____ 
d. Activități de socializare pentru adolescenti și tineri (disput-cluburi, întîlniri cu persoane de succes) ____ 
e. Activități de informare în domeniul sănătății adolescentilor și tinerilor  
f. Divertisment și recreere pentru adolescenți și tineri (serate, karaoke,activități tematice) ____ 
g. Activități tematice/cluburi pe interese  
h. Activități din domeniul artelor (cerc de oratorică, fotografic, dramatic, pictură, grafică) 
i. Activități de voluntariat în comunitate 
j. Alte servicii 

 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul:  Ai cumva și niște preferințe mai specifice, mai concrete? 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul:  În ce zile ai prefera să livrăm serviciile pentru tine? Oferă scorul 7 celei mai favorabile zile, iar 
scorul 1 celei mai puțin favorabile zile din săptămână 
 

Luni ___;    Marți ___;    Miercuri ___;    Joi ___;    Vineri ___;    Sâmbătă ___;    Duminică ___. 
 

Intervievatul: ……….. 
 
Intervievatorul: În ce intervale de timp ai prefera ca noi să Vă livrăm serviciile de bibliotecă solicitate: Între 
9:00 și 12:00; 12:00 – 15:00; 15:00 – 18:00? Rugăm să-ți argumentezi succint opțiunea. 
 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul: Ai accepta să ajuți ca voluntar biblioteca să dezvolte și să livreze servicii de bibliotecă pentru 
adolescenti și tineri? Rugăm să argumentezi succint opțiunea ta. 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul: Ce recomandări, opinii, sugestii ne poți oferi pentru a face cât mai populare, cât mai atractive 
și cât mai solicitate serviciile de bibliotecă destinate adolescentilor și tinerilor?   
 
Intervievatul: ……….. 
 

Intervievatorul: Cu aceasta am finalizat interviul nostru. Îți reamintesc, că toată informația obținută în cadrul 
interviului va rămâne confidențială și va servi numai pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă. Un rezumat 
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al părerilor tuturor persoanelor implicate în interviuri va fi făcut public dar fără a face public și numele 
intervievaților. Îți mulțumim pentru atenția pe care ne-ai acordat-o și te așteptăm cu mult drag în biblioteca 
noastră.  La revedere! 
 

Anexa 3 

 
 

Biblioteca publică raională din or. Căușeni 
Interviu de evaluare în tehnica focus - grup 

a necesităților adolescenților și tinerilor în servicii moderne de bibliotecă 
 

Numele intervievatului _________________ Funcția ______________________________ 
Vârsta __________, Sexul ______________, Data în care are loc interviul ____________________ 
 
Intervievatorul:  Buna ziua! Numele meu este Ludmila Afteni/ Vera Ciuchitu/Tatiana Osadci  și activez în 
calitate de consultant al Bibliotecii publice raionale din or. Căușeni 
 

Stimați participanți! 
 

Biblioteca publică raională din or. Căușeniintenționează să îmbunătățească serviciile de bibliotecă GRATUITE 
adresate adolescenților și tinerilor. În realizarea acestui scop este important să cunoaștem opțiunile grupului 

Dvs. referitoare la serviciile pe care ați dori să vi le oferim și față de modalitățile de livrare a acestora către 
DVS.  În acest context, Vă  rugăm respectuos să răspundeți la întrebările din discuția care va urma. Noi Vă 
asigurăm cu deplină responsabilitate, că toată informația obținută în cadrul interviului  de grup va rămâne 

confidențială și va servi numai pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă. Un rezumat al părerilor tuturor 
persoanelor implicate în interviuri va fi făcut public dar fără a face public și numele intervievaților. Dacă sînteți 

de acord, voi înregistra această convorbire pentru a evita orice denaturare a conversației grupului nostru. 
Pentru început Vă rog să faceți o succintă prezentare despre DVS, inclusiv și despre faptul dacă sînteți un 
utilizator al bibliotecii noastre. 
 
Grupul se prezintă: ……….. 
 

Intervievatorul: Cum apreciați Dvs.intenția bibliotecii de a îmbunătăți serviciile de bibliotecă  adresate 
adolescenților și tinerilor? 
 
Răspunsuri de grup: ……….. 
 

Intervievatorul: Ce fel de categorii de servicii ați prefera să vă fie puse la dispoziție? Rugăm să expneți opțiunile 
în ordinea priorităților personale (de la 10 la 1). Scorul 10 se va acorda celei mai preferate/dorite categorii de 
servicii. Scorul 1 se va oferi celei mai puțin preferate categorii de servicii.  
 

a. Ajutor în folosirea tehnologiilor informaționale (Șezători Skype, blogging, accesare oportunități 
etc.)  

b. Asistență juridică referitoare la protecția drepturilor adolescentilor și tinerilor 
c. Asistență psihologică/emoțională a adolescentilor și tinerilor (consiliere psihologică, training) 
d. Activități de socializare pentru adolescenti și tineri (disput-cluburi, întîlniri cu persoane de succes)  
e. Activități de informare în domeniul sănătății adolescentilor și tinerilor  
f. Divertisment și recreere pentru adolescenți și tineri (serate, karaoke,activități tematice)  
g. Activități tematice/cluburi pe interese; 
h. Activități din domeniul artelor (cerc de lectură, oratorică, fotografic, dramatic, pictură, grafică) 
i. Activități de voluntariat în comunitate 
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j. Alte servicii . 
 

Grupul prioritizează opțiunile: ……….. 
 

Intervievatorul: Aveți cumva și niște preferințe mai specifice, mai concrete? 
Grupul: ……….. 
 

Intervievatorul: În ce zile ați prefera să livrăm serviciile pentru DVS? Oferiți scorul 7 celei mai favorabile zile, iar 
scorul 1 celei mai puțin favorabile zile din săptămână 
Luni ___;    Marți ___;    Miercuri ___;    Joi ___;    Vineri ___;    Sâmbătă ___;    Duminică ___. 
 
Grupul realizează scorarea: ……….. 
 
Intervievatorul: În ce intervale de timp ați prefera ca noi să Vă livrăm serviciile de bibliotecă solicitate: Între 
9:00 și 12:00; 12:00 – 15:00; 15:00 – 18:00? Rugăm să argumentați succint opțiunea. 
Răspunsuri de grup: ……….. 
 

Intervievatorul: Ați accepta să ajutați ca voluntar biblioteca să dezvolte și să livreze servicii de bibliotecă pentru 
adolescenti și tineri? Rugăm să argumentați succint opțiunea. 
Grupul: ……….. 
 

Intervievatorul: Ce recomandări, opinii, sugestii ne puteți oferi pentru a face cât mai populare, cât mai 
atractive și cât mai solicitate serviciile de bibliotecă destinate adolescentilor și tinerilor? 
Grupul: ……….. 
 

Intervievatorul: Cu aceasta am finalizat interviul nostru. Aş dori să va spun ca eu sunt foarte multumită de 
modul în care decurge discuţia noastră. Am aflat foarte multe lucruri interesante, care ne vor ajuta să 
proiectăm mai bine viitoarele ajustări ale serviciilor bibliotecii cu expectanțele adolescenților și tinerilor. 
Vă reamintesc, că toată informația obținută în cadrul interviului va rămâne confidențială și va servi numai 
pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă. Un rezumat al părerilor tuturor persoanelor implicate în 
interviuri va fi făcut public dar fără a face public și numele intervievaților.  
         Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și Vă așteptăm cu mult drag în biblioteca noastră.  
                                                                            La revedere! 

 


