
 

 
 

Clubul tinerilor melomani, inspirați de Internet 
Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă” Ialoveni 

 
 
Solicitanții serviciului:  elevii și profesorii  Școlii de arte Ialoveni; 
 
Grupul țintă pentru care este dezvoltat serviciul: copii de 13-18 
ani, elevi ai Școlii de arte Ialoveni; 
 
Scopul serviciului: Cultivarea interesului, gustului estetic pentru 
muzica de calitate şi promovarea tinerilor muzicieni. 

Descrierea succintă a serviciului:  
Clubul tinerilor melomani, inspirați de Internet vine să 

promoveze tineri muzicieni, să ofere bucuria de a urmări discuţii 
interesante şi recitaluri vocale şi instrumentale de calitate, prin intermediul organizării unor medalioane, ore 
muzicale, ateliere de creaţie, expoziţii de carte şi audio-video,  transmisiuni  de televiziune prin Internet, vizită 
de studiu la teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu” .  

Clubul oferă  mai multe priorităţi: mediatizarea şi punerea în valoare a compozitorilor autohtoni, clasici şi 
contemporani, reconsiderarea valorică a muzicii vechi, româneşti şi universale, 
orientarea educaţională a tinerilor spre valorile perene ale muzicii, cercetarea 
tezaurului muzical, încurajarea tinerelor talente, organizarea de colocvii, întâlniri 
cu personalităţi marcante ale vieţii muzicale ialovenene, cât şi naţionale. 

Melomanii vor găsi în acest club amici, care preferă aceiaşi muzică, vor învăța 
să acceseze site-uri corespunzătoare din Internet pentru a obține operativ 
informațiile necesare, vor utiliza calculatoarele pentru a pregăti comunicări, 
materiale promoționale, dar vor consulta și literatura de specialitate despre 
compozitori renumiți si genurile muzicale îndrăgite. 
 
Beneficiari direcți ai serviciului estimați pentru anul curent: 20 elevi și profesori ai Școlii de arte; 
 
Parteneri: Secţia Cultură Ialoveni, ziarul Ora locală, profesori și elevi ai școlii de arte; 
 
Resurse necesare pentru implementarea serviciului: 

 Umane: bibliotecarii, specialist de la Secţia cultură Ialoveni, profesori de la şcoala de arte 

 Informaționale: cărți, reviste, materiale promoționale, site-uri online 

 Fizice: 10 PC-uri, spațiu și mobilierul, rechizite, birotică 

 Financiare pentru: 
o Internet –  550 MDL din partea APL  
o Birotică –  200 MDL  
o Suvenire – 300 MDL 
o Valoarea muncii depuse de bibliotecari: 20 lei/h x 170 ore = 3400 lei. 

 
Informații mai detaliate referitor la acest serviciu pot fi găsite pe:  
      https://www.facebook.com/bibliotecaialoveni.petrestefanuca?fref=ts 
 

 

https://www.facebook.com/bibliotecaialoveni.petrestefanuca@fref=ts

