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ABREVIERI 

BNS – Biroul Național de Statistică 

CAJPD – Asociația Obștească Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabilități 
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I. REZUMATUL CERCETĂRII  

Prezentul Raport reflectă rezultatele evaluării necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale din 

raionul Cahul în serviciile de bibliotecă, realizate în perioada lunii martie 2017 de Centrul de Asistență 

Juridică pentru persoane cu Dizabilități, la solicitarea ”IREX” Moldova, Programul Novateca.  

Activitatea de cercetare a fost orientată asupra identificării necesităților și aspirațiilor persoanelor 

cu dizabilități în serviciile noi de bibliotecă, cât și asupra evaluării gradului de corespundere a serviciilor 

existente cu necesitățile reale ale persoanelor cu dizabilități. 

Pentru  identificarea necesităților persoanelor cu dizabilităților din mun. Cahul în  serviciile de 

bibliotecă a fost elaborată o metodologie de lucru, care s-a axat pe 3 instrumente de evaluare. La 

dezvoltarea instrumentelor de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități pentru servicii de 

bibliotecă s-a ținut cont de portretul psiho-social al acestor categorii de persoane.  

Investigația a cuprins un eșantion de 102  de persoane cu dizabilități, dintre care 48 de persoane 

sunt utilizatori ai serviciilor bibliotecii și 54 de persoane nu sunt utilizatori ai acestor servicii. 

În cadrul activităților de cercetare au fost supuse evaluării următoarele aspecte: cauzele ratei 

scăzute de utilizare a serviciilor de bibliotecă de către persoane cu dizabilități, gradul de informare a 

persoanelor cu dizabilități despre serviciile existente de bibliotecă, sursele prin care persoane cu 

dizabilități sunt informate și cele prin care preferă să fie informate despre serviciile prestate de 

bibliotecă, categoriile de servicii de bibliotecă solicitate de persoane cu dizabilități, mobilierul și 

echipamentul solicitat de persoane cu dizabilități, gradul de accesibilitate a sediului bibliotecii și a 

filialelor ei, precum și a serviciilor prestate de acestea, pentru persoane cu dizabilități, zilele de 

săptămână în care persoane cu dizabilități preferă să beneficieze de serviciile de bibliotecă, sugestiile 

respondenților privind măsurile pe care trebuie să le întreprindă bibliotecă pentru a atrage mai mulți 

persoane cu dizabilități în utilizarea serviciilor de bibliotecă, disponibilitatea respondenților de a se 

implica voluntar la dezvoltarea serviciilor bibliotecii.  

De asemenea,  în raport sunt reflectate și alte aspecte esențiale privind : activități manageriale în 

realizarea cercetării, analiza ofertelor actuale ale bibliotecii, studiu comparativ al ofertelor bibliotecii cu 

necesitățile și aspirațiile persoanelor cu dizabilități, studiu comparativ al echipamentului existent și a 

echipamentului care este necesar pentru a asigura realizarea necesităților și aspirațiilor persoanelor cu 

dizabilități, recomandările de eficientizare a ofertelor bibliotecii. 

Concluziile reflectate în prezentul raport s-au rezultat din prelucrarea datelor cantitative și calitative 

obținute în cadrul cercetării, realizate în perioada martie 2017. 
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II. IMPORTANȚA EVALUĂRII NECESITĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
SENZORIALE PENTRU SERVICII DE BIBLIOTECĂ  

 

Descrierea succintă a specificului publicului țintă (persoane cu dizabilități senzoriale: de auz și de 

vedere)  

Potrivit estimărilor la nivel european, numărul persoanelor cu dizabilități reprezintă circa 80 

milioane sau peste 15 la sută din întreaga populație. Unul, din patru europeni, are un membru de familie 

cu dizabilitate. Dizabilitatea este o provocare tot mai serioasă şi în Republica Moldova, din cauza 

procesului de îmbătrânire a populației, a riscului de accidente, precum şi a numărului în creştere al 

cazurilor de afecţiuni cronice (diabet, boli cardiovasculare, tumori, etc.). 

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova1 persoanele cu 

dizabilităţi în proporţie de 62 la sută, sunt din mediul rural, numărul lor fiind în continuă creştere, iar 

comparativ cu anul 2010 s-a majorat cu 5,8 la sută. Astfel, rata dizabilităţii pentru mediul rural constituie 

553 persoane la 10 mii locuitori, comparativ cu 469 persoane cu dizabilităţi la 10 mii locuitori din mediul 

urban.  

 O dată cu ratificarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități prin 

Legea nr. 166/09.07.2010 și intrarea în vigoare legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi.  

Conform datelor prezentate în Studiul ”Calitatea datelor statistice- condiție SINE QUA NON pentru 

elaborarea politicilor sociale pe domeniul dizabilității”2 elaborat în anul 2016 în raionul Cahul sunt în 

aproximativ 4945 persoane cu dizabilități, ceia ce ar constitui circa 4,22% din totalul de locuitori a 

raionului Cahul.  

În baza celor menționate mai sus putem concluziona că persoanele cu dizabilități constituie o 

parte esențială din locuitorii raionul Cahul. Dacă potențialul acestor persoane va fi valorificat aceste ar 

putea fi activi și utili comunității, implicându-se în activități de voluntariat în cadrul ONG-urilor, școlilor, 

bibliotecilor etc.  Îngrijorător este faptul că persoanele cu dizabilități sunt marginalizate și sunt 

considerate inutile și nu sunt acceptate ca persoane active a comunității.  Lipsa condițiilor de 

accesibilitate a infrastructurii și lipsa accesibilității la serviciile prestate în comunitate, duce la ignorarea 

persoanelor cu dizabilități și izolarea acestora în propriile case.  

Rolul de avangardă a bibliotecii raionale în descrierea de noi orizonturi pentru persoanele cu 

dizabilități senzoriale. 

Biblioteca are un rol important în viața comunității și în un rol aparte în viața persoanelor cu 

dizabilități.  Pentru persoanele cu dizabilități senzoriale biblioteca poate fi nu este doar locul unde se 

citește, se ascultă, se discută, se întâlnește cu scriitorul, cu editorul, cu pictorul, cu umoristul, cu alți 

                                                           
1 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976  
2 https://www.slideshare.net/Koroli/calitatea-datelor-statistice  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976
https://www.slideshare.net/Koroli/calitatea-datelor-statistice
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semeni, dar și este locul unde poate găsi sprijin, ajutor psihologic prin diferite programe destinate 

acestora, cum ar fi: cluburile de interese, programe de instruire etc. acestea contribuind la comunicare, 

reducerea stresului psihologic, înstrăinării și excluderii sociale.  

Importanța identificării necesităților pentru servicii de bibliotecă a persoanelor cu dizabilități 

senzoriale 

Rolul bibliotecii în viața persoanelor cu dizabilități senzoriale este direct legată de serviciile pe care 

aceasta le oferă, raportate la gradul lor de accesibilitate.  Pentru a crea, dezvolta servicii pentru această 

categorie de persoane este necesar ca acestea să corespundă necesităților acestui grup de persoane. 

Doar după identificarea necesităților specifice pot fi elaborate servicii utile. O atenție sporită se va 

acorda identificării necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale, prin utilizarea mai multor 

instrumente de colectare a datelor.  
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III. METODOLOGIA INVESTIGAȚIEI NECESITĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
SENZORIALE PENTRU SERVICII DE BIBLIOTECĂ 

 
Obiectivul procesului de evaluare a necesităților pentru servicii de bibliotecă ale persoanelor cu 

dizabilități senzoriale. 

Pentru  identificarea necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale din raionul Cahul pentru 

serviciile de bibliotecă a fost elaborat o metodologie de lucru, care are drept Obiectiv- Evaluarea 

necesităților (de informare, culturale, de socializare și recreere) ale persoanelor cu dizabilități senzoriale 

din raionul Cahul. Cartarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilități senzoriale.  

Selectarea argumentată a eșantionului pe care sa efectuat investigația 

Grupului țintă, persoane cu dizabilități senzoriale,  pe care s-a realizat investigația, au fost atât 

femei cît și bărbați, din diferite sfere de activitate și de diferite vîrste. O atenție sporită sa atras ca să fie 

implicați utilizatorii ai bibliotecii cât și neutilizatori ai bibliotecii. Deoarece ambele categorii pot oferi 

informație importantă, care va servi drept temei de îmbunătățire, dezvoltare de noi servicii.  

În scopul implicării unui număr cît mai mare de respondenți în activitățile de evaluare a 

necesităților în SMB,  CAJPD a folosit diverse modalități de identificare și selectare a acestora, și anume: 

-          din baza de date a CAJPD, de unde au fost selectate persoanele cu dizabilități senzoriale 

din regiunea vizată în cercetare. Acestea au fost contactate telefonic (personal sau prin 

intermediul rudelor) și invitate pentru a participa la activitățile de evaluare a necesităților PD 

în SMB; 

-          prin intermediul ONG-urilor locale din domeniul dizabilității. Pentru a indentifica 

potențialii respondenți, s-a luat legătura cu două ONG-uri din r-nul Cahul: A.O. ”Azi” și 

Organizația Teritorială a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, care au ca beneficiari persoane 

cu dizabilități; 

 -          prin intermediul Internatului pentru copiii hipoacuzici din Cahul. CAJPD s-a deplasat la 

Internat pentru a chestiona și intervieva copiii cu dizabilități de auz rezidenți ai internatului, 

precum și cadrele didactice din Internat în scopul identificării necesităților specifice a 

persoanelor cu dizabilitate de auz în serviciile moderne de bibliotecă. 
-          din baza de date a utilizatorilor bibliotecii. Reprezentanții bibliotecii au mobilizat 

utilizatorii săi pentru a participa în activitățile de evaluare.  

Investigația a cuprins un eșantionul de 120 persoane (14 pers. Focus-grup-uri, 4 persoane 

interviuri aprofundate și 102 persoane chestionate).  

Instrumentele de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale pentru servicii de 

bibliotecă 

Metodologia de evaluare a inclus următoarele instrumente de evaluare: 

1. Analiza documentelor, studii, rapoarte și altei informații referitor la comunitate disponibile 

public sau oferite de administrația publică locală; 
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2. 2 focus grupuri cu persoane cu dizabilități de auz utilizatori și non-utilizatori și cu persoane 

cu dizabilități de vedere utilizatori și non-utilizatori  (Anexa 1); 

3. 4 interviuri  cu persoane cu dizabilități senzoriale utilizatori și non-utilizatori (Anexa 2); 

4. 102 chestionare cu persoane cu dizabilități senzoriale utilizatori și non-utilizatori (Anexa 3); 

5. Observare; 

6. Ședințe de lucru cu angajații Bibliotecii (cartarea serviciilor din comunitate destinate 

persoanelor cu dizabilități senzoriale). 

La dezvoltarea instrumentelor de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale 

pentru servicii de bibliotecă s-a ținut cont de necesitățile specifice  al acestor persoane.  

Orarul activităților de cercetare 

La data de 2 martie 2017 a avut loc două focus grup-uri la care au participat 7 femei și 7 bărbați, 

persoane cu dizabilități senzoriale utilizatori și non-utilizatori a bibliotecii și de asemenea au fost 

realizate 4 interviuri aprofundate.  

La data de 3 martie 2017 a fost realizate încă 2 interviuri aprofundate cu 2 bărbați și 2 femeie 

neutilizatori ai biblioteci, persoane cu dizabilități de auz.  

De asemenea în data de 2 și 3 martie au fost chestionate persoane cu dizabilități de auz din cadrul 

Şcolii- internat specială  pentru copii surzi şi hipoacuzici din or. Cahul.  

 

Constatări narative derivate din datele prelucrate obținute în cadrul interviurilor și a Focus 

grupurilor 

În urma prelucrării datelor obținute în cadrul focus-grupurilor și a interviurilor aprofundate putem 

constata că:  

 Persoanele cu dizabilități senzoriale nu sunt suficient de bine informați despre serviciile 

bibliotecii, programul de lucru și activități planificate. În cadrul efectuării studiului s-a constatat, că 

persoanele cu dizabilități utilizatori ai bibliotecii cunosc despre o mare parte din servicii și programe 

prestate bibliotecă. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități neutilizatori ai bibliotecii, constatăm că 

această categorie de persoane nu cunoaște decât despre serviciile clasice de bibliotecă, și, din cauză că 

nu sunt interesați în asemenea servicii, nu frecventează bibliotecă. „Nu am fost interesată de serviciile de 

bibliotecă, fiindcă știam că la bibliotecă sunt doar cărți. Mie îmi place să caut informația în internet, 

fiindcă în internet o găsești mult mai ușor și repede decât în cărți. Dacă aș ști mai înainte că în bibliotecă 

sunt calculatoare gratuite, eu desigur aș frecventa bibliotecă ” – a menționat Budan Ana, persoana cu 

dizabilitate de vedere. 

 Persoane cu dizabilității utilizatori ai bibliotecii sunt informați despre serviciile de bibliotecă fie 

prin intermediul informației afișate la sediul bibliotecii, fie prin intermediul bibliotecarilor.  
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O mare parte din persoane cu dizabilității care nu utilizează serviciile bibliotecii nu sunt informați 

despre serviciile noi de bibliotecă, și doar o parte din ei sunt informați prin intermediul utilizatorilor activi 

ai bibliotecii. 

 Majoritatea persoanelor cu dizabilități respondente prefer să fie informate despre serviciile și 

programele furnizate de bibliotecă prin intermediul presei locale, televiziunii locale, prin telefon, 

școală/universitate/colegiu, etc.). Tînărul cu dizabilitate de vedere participant la focus-grup - Preoteasa 

Ion, în acest sens, a menționat următoarele: „Nu înțeleg, de ce bibliotecă nu face publicitatea despre 

serviciile sale? Cum persoanele cu dizabilități vor afla despre serviciile ce le pot fi prestate de bibliotecă 

dacă o asemenea informație lipsește!” 

 În opinia respondenților, persoanele cu dizabilități senzoriale nu utilizează sau utilizează mai rar 

serviciile de bibliotecă din cauza vederii slabe, stării precare de sănătate, lipsei de timp pentru 

persoanele care sunt angajate în cîmpul muncii, lipsei deprinderii de a citi, lenea, lipsei de interes față de 

serviciile clasice de bibliotecă din cauza că au acces la internet acasă sau la serviciu, lipsei de informare 

despre serviciile moderne de bibliotecă. 

 În cadrul focus grupurilor s-a constatat că preferințele persoanelor cu dizabilități senzoriale în 

servicii noi de bibliotecă diferă în dependență de vîrsta respondenților, iar tipul de dizabilitate dictează 

condițiile în care serviciile de bibliotecă trebuie să le fie prestate.  Astfel, vîrsta s-a dovedit a fi un factor 

care influențează în mod direct domeniile în care sunt interesate persoanele cu dizabilități senzoriale, iar 

tipul de dizabilitate – un factor care dictează condițiile specifice de furnizare a serviciilor de bibliotecă 

pentru persoanele cu dizabilități de auz și cu dizabilități de vedere.  

În cadrul cercetării s-a conturat următoarea concluzie: persoanele cu dizabilități adolescente sunt 

interesate de activități de socializare, divertisment și recreere; persoanele cu dizabilități de vîrsta a 2-a 

sunt interesați mai mult de informare în domeniul muncii, formarea profesională, sănătate și asistența 

juridică; persoanele cu dizabilități de vârsta a 3-a sunt interesați mai mult de domeniul protecției sociale 

(pensii, alocații, ajutoare sociale, îndemnizații, etc.) și de domeniul sănătății.   

„Sunt elev, sunt vesel și îmi place să comunic. Problema este că nu prea am cu cine să comunic. 

Când vin la școală (internat) comunic cu colegii, prieteni …  dar vrea să mai comunic și cu alții. Acasă 

comunic doar cu familia. Aș vrea să pot comunica pe deplin cu ceilalți oameni, dar ei nu mă înțeleg. Aș 

vrea să merg la biblioteca, dar mă tem că nu voi găsi o limbă comună cu bibliotecarii și vizitatorii 

bibliotecii. Ar fi bine dacă ei ar cunoaște limbajul meu” – a declarat Damian Eugeniu, tânărul cu 

dizabilitate de auz din cadrul Internatului pentru copii hipoacuzici. 

Condițiile specifice de furnizare a serviciilor de bibliotecă pentru persoane cu dizabilități senzoriale 

diferă în dependență de tipul și gradul de dizabilitate. Astfel, în timp ce persoanele cu dizabilitate de 

vedere au nevoie de mijlocele de informare auditivă și tactilă pentru a accesa în mod autonom serviciile 
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de bibliotecă, persoanele cu dizabilitate de auz au nevoie de mijloacele de informare vizuală, cu suportul 

cărora ar putea să acceseze mai ușor serviciile de bibliotecă.  

 În opinia respondenților, biblioteca trebuie să întreprindă următoarele măsuri în vederea 

mobilizării persoanelor cu dizabilități pentru folosirea mai frecventă a serviciilor de bibliotecă: crearea de 

servicii atrăgătoare pentru persoane cu dizabilități, informarea activă a persoanelor cu dizabilități despre 

serviciile noi de bibliotecă, în special prin intermediul mijloacelor de informare în masă,  accesibilizarea 

sediului bibliotecii pentru a putea fi utilizat de către persoanele cu dizabilități locomotorii, de vedere și 

de auz (amplasarea bibliotecii la parter, asigurarea scărilor de acces cu rampe conform normativelor în 

construcții, asigurarea bibliotecii cu un grup sanitar accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă, 

inclusiv pentru persoane cu dizabilitate de vedere, vopsirea scărilor și a rampei de acces în culori vii de 

contrast pentru accesul persoanelor cu dizabilități de vedere, afișarea mai multor informații în interiorul 

bibliotecii pentru uzul persoanelor cu dizabilități de auz, instruirea personalului bibliotecii în vederea 

cunoașterii limbajului semnelor), motivarea personalului bibliotecii pentru a crea și a pune în aplicare 

servicii noi de bibliotecă destinate persoanelor cu dizabilități senzoriale. 

În acest context, în cadrul focus grupului dna Petroaie Parascovia, persoana cu dizabilitate de 

vedere, membră Asociației Nevăzătorilor a menționat: „Pentru mine este foarte greu să ajung la 

bibliotecă. Ea se află la etajul 3, treptele pînă la etajul 3 sunt înalte și abrupte. Din cauza vederii mele 

foarte slabe și a lipsei contrastului aplicat pe marginea treptelor, îmi este extrem de greu să cobor scările, 

fiindcă eu nu înțeleg unde se termină treptele, ele sunt abrupte și alunecoase. Ar fi salutabil dacă 

marginile treptelor să fie vopsite în culorile contrastante (galben, spre exemplu) pentru ca persoanele cu 

dizabilități de vedere să poată să se orienteze mai bine la folosirea lor.” 

 Majoritatea respondenților au comunicat că mobilierul din bibliotecă este învechit și nu este 

comod, unele spații din bibliotecă sunt slab iluminate, iar toate spațiile în care biblioteca își desfășoară 

activitate necesită a fi reparate. Respondenții ar dori ca spațiile bibliotecii să fie reparate, bine iluminate 

și să fie amenajate cu mobilă nouă și comodă, preferențial cu mobila moale. 

 Majoritatea respondenților ar accepta să se implice în activitățile de voluntariat pentru a ajuta 

biblioteca să dezvolte și să livreze servicii de bibliotecă. Persoanele cu dizabilității se văd implicați în 

activitățile ce țin de acele domenii în care ei sunt cel mai bine inițiați. De asemenea, persoane cu 

dizabilității ar accepta să se implice în activitățile care nu necesită cunoștințe și abilități specifice, dar 

care sunt foarte interactive.  

Expresia statistică și grafică a datelor obținute prin chestionare 

O deosebită atenție s-a acordat și metodei chestionării persoanelor cu dizabilități senzoriale – de 

vedere și de auz din raionul Cahul în vederea evaluării necesităților pentru servicii de bibliotecă. În acest 

sens în perioada lunii martie 2017 au fost chestionate 102 de persoane, 48 utilizatori și 54 neutilizatori ai 

bibliotecii, din diferite ramuri de activitate, diferite vârste etc. 
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       Diagrama 3.1. Distribuția respondenților după vârstă 

 

28 % din persoanele cu dizabilități senzoriale implicați în procesul de chestionare au fost persoane 

cu dizabilități cu vârsta cuprinsă în 13-20 ani (Diagrama 3.1.). Persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă 

în 21-30 ani au constitui 25 %. Cei mai puțini respondenți au fost din categoria de vârstă 50-70 ani, doar 

14 persoane, ceia ce constituie 14%. Din categoria de vârstă 31-49 ani fac parte 34 respondenți, ceia ce 

constituie vel mai mare procentaj 33% din total persoane cu dizabilități senzoriale implicați în evaluarea 

necesităților pentru servicii de bibliotecă. 

Analizând Diagrama 3.1. putem concluziona că circa 86% din respondenți au vârsta până în 49 de 

ani și doar 14 % sunt persoane cu dizabilități cu vârsta mai mare de 50 ani.   

 

       Diagrama 3.2. Distribuirea respondenților după tipul de dizabilitate 

În procesul de evaluare prin chestionare a necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale 

pentru servicii de bibliotecă, circa 54 % din respondenți au fost persoane cu dizabilități de auz (Diagrama 
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3.2.) ceia ce constituie 55 de persoane. Circa 41% din respondenți au fost persoane cu dizabilități de 

vedere, 4% persoane cu dizabilități locomotorii și doar 1 % persoane cu dizabilitate psiho socială. Din 

total respondenți 95% sun persoane cu dizabilități senzoriale.  

 

 Diagrama 3.3. Distribuirea respondenților după gradul de dizabilitate 

Majoritatea respondenților sunt persoane cu dizabilități de gradul 2 (sever), 58% din total 

respondenți se încadrează în această categorie (Diagrama 3.3.). 15 persoane din respondenți se 

încadrează în gradul 1(sever) ceea ce constituie 15% și circa 27% din respondenți au gradul 3 (mediu) de 

dizabilitate.  

59 persoane din respondenți au fost femei (Diagrama 3.4.) constituind 58% din total respondenți și 42% 

au fost bărbați. 

  

       Diagrama 3.4. Distribuția respondenților după sexe 
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Conform Diagramei 3.5. circa 31% din respondenți sunt elevi/studenți, 4 % sunt pensionari și 33% 

din respondenți sunt angajați și respectiv 30% șomeri. Două persoane chestionate sunt voluntari in 

cadrul unor ONG-uri locale, aceștia constituie 2% din respondenți.  

  

Diagrama 3.5. Distribuția respondenților după ocupație 

Persoanele cu dizabilități senzoriale care au fost chestionate au apreciat intenția bibliotecii de a 

eficientiza serviciile gratuite de bibliotecă. Pozitiv au apreciat această intenție 96 de persoane,  ceia ce 

constituie 94% din  respondenți, 3% din respondenți, adică 3 persoane, sau arătat a fi indiferenți de 

aceste intenții și tot trei persoane a apreciat negativ intenția bibliotecii (Diagrama 3.6.).  

  

Diagrama 3.6. Aprecierea intenției bibliotecii de a eficientiza 

 Serviciile de bibliotecă gratuite adresate persoanelor cu 

dizabilități cu dizabilități senzoriale 
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Analizând Diagrama 3.7. putem constata că 25% din respondenți frecventează biblioteca 1-2 ori pe 

an, 26 de persoane din cele 102 au avut acest răspuns. 12 persoane au menționat că merg la bibliotecă 

de 1-2 ori pe săptămână și  19 persoane au menționat, 1-2 ori pe lună, aceștia constituind 11% și 

respectiv 19% din respondenți. 1-2 ori în jumătate de an frecventează biblioteca circa 5% din respondenți 

și circa 41% nu frecventează deloc biblioteca.  

 

 
Diagrama 3.7. Frecvența vizitelor respondenților la bibliotecă 

 

În ceia ce privește disponibilitatea persoanelor cu dizabilități senzoriale de a se implica voluntar la 

dezvoltarea serviciilor bibliotecii, 65 % din respondenți și-au manifestat deschiderea de a fi voluntar al 

bibliotecii, 19 persoane ceia ce constituie 18% sunt indeciși în această privință (Diagrama 3.8.).  Circa 

17% din persoanele cu dizabilități senzoriale chestionate nu sunt dispuși să se implice la dezvoltarea 

serviciilor bibliotecii.  

  
Diagrama 3.8. Disponibilitatea respondenților de a se implica voluntar la dezvoltarea serviciilor 

bibliotecii 
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Marea majoritate a persoanelor cu dizabilități senzoriale chestionați ar prefera să fie informați prin 

telefon despre serviciile bibliotecii, analizând Diagrama 3.9. vedem că 29% dintre respondenți au 

menționat această metodă de informare. Prin mas media (TV, radio, ziare) ar dori să fie informați circa 

12%, doar 6 % din respondenți ar dori să fie informați prin intermediul asistentului social și altele prin 

email circa 5%. Persoanele cu dizabilități au specificat că ar dori să fie informați la 

școală/universitate/colegiu, circa 21 % din respondenți au menționat această modalitate. 17 % din 

respondenți au specificat că ar dori sa fie informați prin scrisoare, asta au menționat 22 de persoane din 

102 chestionate. Ținem să menționăm că unii respondenți au selectat mai multe variante de răspuns. 

  

 
Diagrama 3.9. Modalități de informare despre serviciile de bibliotecă solicitate de respondenți 

 
Persoanele cu dizabilități senzoriale că cel mai des au nevoie de informație, ajutor în domeniul 

sănătate,25% din respondenți au menționat acest domeniu. Serviciile sociale de asemenea  sunt un 

domeniu interesant pentru persoanele cu dizabilități, 17% au menționat acest domeniu. 21% sunt 

interesați de domeniul familiei (relații, educație copiilor etc.).  De domeniile asistență juridică (legislație) 

și politică sau arătat interesați 14% din respondenți. Domeniul cel mai nepopular, neinteresant pentru 

persoanele cu dizabilități senzoriale sa dovedit a fi finanțe, doar 3% din respondenți. În rândul tinerilor, 

îndeosebi, domeniul formare profesională a fost solicitat, 12% din respondenți sau arătat interesați de 

acest domeniu. De domeniul politicii sau arata interesați 8%. La rubrica altele a fost o singură mențiune și 

anume IT (programare). Ținem să menționăm că unii respondenți au selectat mai multe variante de 

răspuns. 
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Diagrama 3.10. Domeniile solicitate de respondenți 

Analizând Diagrama 3.11. putem vedea că zilele preferate de persoanele cu dizabilități din Cahul 

pentru a beneficia de serviciile bibliotecii sunt vinerea și duminică pentru aceste zile au optat câte 17% 

din respondenți. 

 
Diagrama 3.11. Zilele preferabile pentru persoanele cu dizabilități de a beneficia de serviciile bibliotecii 

Pentru zilele de luni și marți au optat 13%, pentru ziua de sâmbătă au optat 16% din respondenți. 

Miercuri este ziua în care persoanele cu dizabilități nu sunt dispuse să vină la bibliotecă, pentru această zi 

optând 10% din respondenți. 14% din respondenți ar prefera ca în ziua de joi biblioteca să livreze 

serviciile pentru persoane cu dizabilități.  
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Diagrama 3.12. Intervalele de timp preferate de respondenți pentru a beneficia serviciile bibliotecii 

Intervalul de timp cel mai preferat de către persoanele cu dizabilități din Cahul pentru a beneficia 

de serviciile bibliotecii este 15.00-18.00 (Diagrama 3.12.) pentru acest interval optând 45% din 

respondenți. 34% au menționat intervalul de timp între ora 9.00-12.00 și 21% ar prefera orele 12.00-

15.00. 

 

 
Diagrama 3.13. Categoriile de servicii solicitate de persoanele cu dizabilități din Cahul 
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Cele mai solicitate servicii de către persoanele cu dizabilități din partea bibliotecii este Ajutor în 

folosirea tehnologiilor informaționale și Activități de informare în domeniul sănătății, aceste servicii au 

fost menționate de 20% din respondenți. Asistența juridică referitoare la protecția drepturilor 

persoanelor cu dizabilități de asemenea este un serviciu solicitat în rândul persoanelor cu dizabilități, 

pentru acest serviciu optând 15% din persoanele chestionate. 11 % și respectiv 10% din respondenți au 

solicitat servicii de informare în domeniul muncii și respectiv servicii de divertisment și recreere.  

Activități de socializare au solicitat 8% din respondenți.  Pentru activități de informare în domeniul civic și 

pentru asistență psihologică au optat 7%.  

Analizând datele prezentate în Diagrama 3.13. putem concluziona că persoanele cu dizabilități 

sunt cointeresați într-o sferă largă de servicii, aceasta fiind influențată de vârsta respondenților. Ținem să 

menționăm că unii respondenți au selectat mai multe variante de răspuns. 
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IV. ANALIZA DISCREPANȚEI DINTRE SERVICIILE EXISTENTE ÎN CADRUL BIBLIOTECII RAIONALE „ANDREI 

CIURUNGA” ȘI NECESITĂȚILE SAU ASPIRAȚIILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI SENZORIALE 

 

Analiza succintă a ofertelor actuale ale bibliotecii pentru persoane cu dizabilități 

În urma analizei planurilor și programelor Bibliotecii Raionale „Andrei Ciurunga” pentru anii 2015-

2017, s-a constatat că biblioteca a planificat programele și serviciile sale moderne pentru 3 categorii țintă 

de beneficiari: 1) copii și adolescenți din comunitate; 2) maturii din comunitate; 3) bibliotecarii 

bibliotecilor din regiunea Sud.  

Conform Strategiei Bibliotecii Raionale „Andrei Ciurunga” pentru anii 2015-2017, biblioteca a 

planificat implementarea a 4 servicii noi de bibliotecă:  

- Clubul „Internetul pas cu pas pentru copii rămași singuri” – destinat pentru socializarea şi 

integrarea în societate, prin intermediul tehnologiilor informaționale, a copiilor din 

comunitate, a căror părinți au migrat peste hotare. 

- Clubul „Calculatorul - fereastra spre viitor” – destinat pentru crearea oportunităților pentru 

membrii comunității  de a obține cunoștințele de utilizare a calculatorului. 

- Clubul „English for us” – destinat pentru crearea oportunităților pentru persoanele din 

comunitate de a vorbi limba engleză. 

- „CALCULATORUL - UN PAS SPRE MODERNIZARE” – destinat pentru crearea oportunităților 

pentru bibliotecari de a utiliza calculatorul și internetul. 

 

Studiu comparativ al ofertelor cu necesitățile și aspirațiile persoane cu dizabilităților. 

 În urma evaluării necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale din comunitate în serviciile de 

bibliotecă, s-a constatat următoarele. 

Programele și serviciile existente și cele planificate sunt destinate pentru satisfacerea necesităților 

generale a comunității (cunoașterea calculatorului, cunoașterea limbii engleze), și nu au ca grup țintă 

specific persoanele cu dizabilități. Deși Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” are constituit în cadrul său 

Centrul de excelență profesională, specializat în implementarea serviciilor de bibliotecă pentru integrarea 

persoanelor cu dizabilități din comunitate, cu regret, în programele și serviciile existente nu se regăsesc 

careva programe în vederea satisfacerii necesităților de integrare socială a persoanelor cu dizabilități. Cu 

toate că în Strategia Bibliotecii, în cadrul analizei mediului extern, s-a atras atenția asupra pericolului 

excluderii sociale a minorităților și persoanelor cu dizabilități, biblioteca s-a limitat doar la implementarea 

serviciului destinat pentru integrarea socială a copiilor, a căror părinți au migrat peste hotare (serviciul 

Clubul „Internetul pas cu pas pentru copii rămași singuri”). Cu regret, nici în Strategia Bibliotecii pentru 

anii 2015-2017, nici în Strategia de dezvoltare a Centrului de Excelență Profesională, nici în alte 

documente de politică internă nu sunt prevăzute careva servicii destinate exclusiv persoanelor cu 
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dizabilități. Acestea din urmă nu figurează ca o categorie separată de beneficiari, fiind incluși fie în 

categoria de „maturi din comunitate” fie în categoria „copii”.  

Este salutabilă inițiativa și acțiunile Centrului de Excelență Profesională de organizare și 

desfășurarea a trainingului de formare de formatori „Modernizarea procesului de lucru cu copiii 

hipoacuzici în bibliotecile publice”  din 28 octombrie 2016. Însă, pentru asigurarea durabilității acțiunilor 

întreprinse, se recomandă ca Centrul de Excelență Profesională să elaboreze și aprobare Metodologia de 

lucru cu copiii hipoacuzici, și să o  disemineze către toate bibliotecile din regiune. Metodologiile 

corespunzătoare se cer a fi elaborate și diseminate și referitor la lucru cu maturii hipoacuzici, precum și 

cu persoanele cu dizabilitate de vedere (copii, maturi), în dependență de gradul de pierdere a vederii. 

În cadrul focus grupurilor majoritatea respondenților și-au exprimat dorința ca serviciile de 

bibliotecă să fie adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități, iar serviciile noi de bibliotecă să fie 

orientate la integrarea socială mai activă a acestora. Respondenții au optat pentru organizarea unor 

cluburi de interese/ateliere/seminare de instruire în grupuri mixte, constituite din persoane cu 

dizabilități și alți membri ai comunității. Respondenții au preferat să nu fie segregați în grupuri separate, 

voind ca serviciile noi de bibliotecă să fie destinate anume pentru socializarea persoanelor cu dizabilități, 

consolidarea cunoștințelor în domeniile ce reprezintă un interes major pentru ei (munca, sănătate, 

legislație, servicii sociale, etc.) precum și extinderea cercului de prieteni și cunoscuți din comunitate.  

Necesitatea de a beneficia de serviciile de socializare au manifestat cel mai mult copiii cu 

dizabilitate de auz din cadrul Internatului pentru copii hipoacuzici din Cahul. Ei au optat pentru o 

bibliotecă deschisă și accesibilă, unde ei vor putea să se întâlnească cu alți copii din comunitate în cadrul 

unor cluburi de interese, organizate de bibliotecă. Unii din ei și-au manifestat interesul deschis de a 

cunoaște calculatorul și de a naviga internetul pentru a afla mai multe informații utile și a comunica cu 

rude și prieteni. Alții au dorit să instruiască alți copii din comunitate în limbajul semnelor, utilizînd sursele 

online, și să comunice cu ei cu ajutorul acestui limbaj. Izolarea copiilor cu dizabilități de auz în Internatele 

a lăsat o amprentă vizibilă asupra necesităților specifice ale acestora: ei își doresc mai multă comunicare, 

acces mai larg la informație, participarea mai activă în viața comunității, și cred că biblioteca, datorită 

specificului activității sale, ar putea satisface unele din aceste necesități.  

Maturii cu dizabilități de vedere și de auz și-au dorit să aibă acces la mai multă informație, iar 

pentru această au sugerat bibliotecii să se asigure cu mijlocele tehnice ajutătoare și cu tehnologiile 

informaționale adaptate la necesitățile lor. Suplimentar, ei au dorit ca biblioteca să organizeze și să 

desfășoare periodic lecțiile publice/seminarele/cluburi de discuții pe tematica sănătății, muncii, 

prestațiilor sociale, și a legislației. Ei ar vrea ca biblioteca să le poată oferi o ghidare privind serviciile 

prestate în comunitate, autoritățile publice responsabile pentru soluționarea unor probleme de ordin 

social, instituțiile medicale din comunitate și din republică la care ar putea apela pentru asistența 

medicală. 
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Studiu comparativ al echipamentului existent și a echipamentului care este necesar pentru a 

asigura realizarea necesităților și aspirațiilor persoanelor cu dizabilități.  

În cadrul activităților de evaluare s-a stabilit că echipamentul existent al bibliotecii corespunde 

doar parțial necesităților persoanelor cu dizabilități de vedere. Biblioteca nu are soft-uri necesare pentru 

a asigura persoanelor nevăzătoare posibilitatea de a utiliza de sine stătător calculatorul și de a naviga pe 

internet (de ex. Jaws software, Nvidia software, etc). Biblioteca are o colecție foarte săracă de materiale 

audiovizuale, ceea ce limitează esențial accesul persoanelor cu dizabilități de vedere la informație. 

Calculatoarele din cadrul bibliotecii și a filialelor nu sunt dotate cu căști, ceea ce încalcă intimitatea 

accesării informației de către persoanele nevăzătoare și le descurajează să utilizeze calculatorul în cadrul 

bibliotecii. Biblioteca nu dispune de mijlocele tehnice ajutătoare pentru persoanele cu vedere slabă, iar 

literatura cu caracterele mărite este într-un număr foarte mic. 

La moment Biblioteca a întocmit o listă de echipament, de care ar avea nevoie pentru ca serviciile 

sale să devină mai accesibile pentru persoane cu dizabilități senzoriale. Aceasta listă include următoarele: 

tablă interactivă3, focus 14 blue4, lupa electronică compactă5, topaz monitor6, imprimanta color7. 

Echipamentul inclus în această listă este unul necesar și benefic atît pentru pentru persoanele cu 

dizabilități de vedere, cît și pentru persoane cu dizabilitate de auz. Cu ajutorul lor, biblioteca va putea să 

adapteze serviciile de bibliotecă existente la necesitățile individuale ale fiecărei persoane cu dizabilități, 

precum și să creeze servicii noi de bibliotecă, destinate pentru integrarea socială a persoanelor cu 

dizabilități.  

Totodată, nu trebuie să fie ignorată necesitatea dotării bibliotecii și cu alt echipament și tehnologii, 

necesar pentru deservirea persoanelor cu dizabilitate de vedere și de auz. În acest context, este evidentă 

necesitatea dotării bibliotecii cu nr. căștilor egal cu numărul calculatoarelor, procurarea mai multor 

materiale audiovizuale cu subtitrare, procurarea softurilor care generează vocea sintetică la citirea 

textelor (de ex. Jaws software, Nvidia software), etc. 

Un alt aspect care trezește îngrijorare este faptul că biblioteca și filialele nu dispun de condiții 

accesibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, de vedere și de auz (lipsesc rampele 

corespunzătoare normativelor in construcții, grupurile sanitare nu sunt accesibile, informația vizuală și 

tactilă nu este afișată/asigurată nici în interiorul bibliotecii, nici în drum spre ea), iar sediile lor necesită a 

fi reparate, iluminarea în interiorul bibliotecii este slabă, iar mobilierul este învechit. Toate aceste condiții 

reprezintă veritabile bariere pentru persoane cu dizabilități în accesarea serviciilor de bibliotecă. 

Persoanele cu dizabilități renunță la ideea de a vizita bibliotecă odată ce această nu este accesibilă. 
                                                           
3 http://www.avmag.ro/produse/tabla-interactiva-smart-board-sbx880-multi-touch-4-utilizatori-diagonala-195-cm-
software-inclus 
4 http://sklep.altix.pl/ro/elbraille-notatnik-brajlowski-i-stacja-dokuj%C4%85ca-do-focusa-14-w-jednym 
5 http://sklep.altix.pl/ro/compact-hd 
 
6 http://sklep.altix.pl/ro/topaz 
7 http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-color-laserjet-pro-mfp-m277dw 

http://www.avmag.ro/produse/tabla-interactiva-smart-board-sbx880-multi-touch-4-utilizatori-diagonala-195-cm-software-inclus
http://www.avmag.ro/produse/tabla-interactiva-smart-board-sbx880-multi-touch-4-utilizatori-diagonala-195-cm-software-inclus
http://sklep.altix.pl/ro/elbraille-notatnik-brajlowski-i-stacja-dokuj%C4%85ca-do-focusa-14-w-jednym
http://sklep.altix.pl/ro/compact-hd
http://sklep.altix.pl/ro/topaz
http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-color-laserjet-pro-mfp-m277dw
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Recomandări de eficientizare a ofertelor bibliotecii. 

 La nivel de servicii și activități:  1) includerea în Strategia bibliotecii și în planul de acțiuni ale 

bibliotecii a unui obiectiv separat, având ca grup-țintă persoane cu dizabilității și dezvoltarea și/sau 

adaptarea serviciilor existente la necesitățile specifice a acestei categorii de persoane; 2) elaborarea și 

implementarea unei politici de formare profesională în domeniul prestării serviciilor de bibliotecă pentru  

persoane cu dizabilități; 3) elaborarea, aprobarea și diseminarea metodologiilor de lucru cu persoane cu 

dizabilități și a metodologiilor de formare și organizare a serviciilor de bibliotecă destinate persoanelor 

cu dizabilități;  4) diversificarea serviciilor de bibliotecă în dependență de necesitățile și aspirațiile 

persoanelor cu dizabilități, identificate în baza datelor obținute în urma evaluărilor periodice a 

necesităților lor; 5) implementarea unor servicii în parteneriate cu alți actori (ONG, APL, instituții de 

învățământ, instituții de menire culturală, voluntari, etc.), 6) evaluarea și monitorizarea continuă a 

corespunderii volumului și conținutului serviciilor existente cu necesitățile persoanelor cu dizabilități.   

La nivel de tehnologii: procurarea de soft-uri ajutătoare care generează vocea sintetică la citirea 

textelor (de ex. Jaws software, Nvidia software), procurarea cărților electronice (e-book-uri), procurarea 

materialelor audiovizuale cu subtitrare,  abonarea la baze de date (juridice, științifice, tehnice) și la 

reviste electronice. 

 La nivel de echipament: procurarea accesoriilor necesare (căști, boxe, lămpi de masă, etc.), a 

echipamentelor electronice multifuncționale: tablă interactivă, focus 14 blue, lupa electronică compactă, 

topaz monitor, imprimanta color. 

 La nivel de implicare a persoanelor cu dizabilități: promovarea activă a serviciilor de bibliotecă 

prin intermediul utilizatorilor săi și a mijloacelor de informare în masă (în presa locală, la televiziune 

locală, prin afișarea informației în instituțiile APL, în instituțiile de învățământ, la poștă, în locuri publice 

special amenajate, în locurile de deservire a persoanelor cu dizabilități etc.), implicarea persoane cu 

dizabilităților în activități de voluntariat; 

 La nivel de orar de activitate a bibliotecii: Întrucât o mare parte din persoane cu dizabilități 

respondente și-au exprimat opțiunea de a vizita biblioteca în ziua de sâmbătă, se recomandă ca orarul 

bibliotecii să fie modificat în modul corespunzător (sâmbătă să devină o zi lucrătoare pentru bibliotecă). 
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V. ASPECTE MANAGERIALE ÎN REALIZAREA CERCETĂRII. 

Echipa de cercetare și distribuția responsabilităților 

Activitatea de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități în serviciile de bibliotecă a fost 

realizată cu suportul reprezentanților bibliotecii, de echipa CAJPD, constituită din: domnul vitalie Meșter, 

domnul Ion Cibotarică, dna Olga Cenușa și dna Elena Stajila. 

Comunicarea dintre echipa CAJPD și Biblioteca a fost exercitată prin intermediul dlui Meșter 

Vitalie, dna Caraman Ana și Rodica Dermenji – Directoarea Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga”. 

Echipa CAJPD a fost responsabilă pentru realizarea unor activități tehnice legate de evaluarea 

necesităților comunității (elaborarea metodologiei de evaluare, crearea instrumentelor de colectare a 

datelor – întrebări pentru focus-grup și interviuri, 100 de chestionare), iar Bibliotecii i-a revenit sarcina 

efectuării unor activități de logistică (informarea și invitarea angajaților bibliotecii la focus-grupul 

programat, invitarea persoane cu dizabilităților să participe la focus-grup și interviuri). 

 În perioada 2 – 3 martie  2017, echipa CAJPD, deplasîndu-se la sediul central al Bibliotecii, a 

realizat următoarele activități: 

 Un focus-grup cu angajații bibliotecii și a filialelor acesteia, în cadrul căruia s-au pus în discuție 

programele existente destinate persoanelor cu dizabilități. Totodată în cadrul focus-grupului, angajații 

bibliotecii au fost ghidați privind modul de completare a chestionarelor de evaluare a necesităților 

persoanelor cu dizabilități.  

 Un focus-grup cu persoane cu dizabilității de vedere, desfășurat în cadrul bibliotecii privind 

necesitățile acestora în servicii noi de bibliotecă (9 respondenți) 

 Un focus-grup cu tinerii cu dizabilități de auz și de vedere, desfășurat în cadrul bibliotecii, privind 

necesitățile acestora în servicii noi de bibliotecă (5 respondenți) 

 Două interviuri cu persoane cu dizabilității neutilizatori ai  bibliotecii privind necesitățile acestora 

în servicii noi de bibliotecă 

 Vizite de studiu în vederea monitorizării/observării situației existente la  filialele Bibliotecii. 

 

Monitorizarea și evaluarea cercetării 

După colectarea  datelor necesare, echipa CAJPD a parcurs la prelucrarea acestora, folosind 

următoarele metode de procesare a informației: 

 Sistematizarea informației relevante, colectate în urma desfășurării focus-grupurilor și 

interviurilor 

 Gruparea și interpretarea statistică a datelor obținute prin chestionare și prezentarea acestora în 

diagrame 

 Compararea datelor obținute de la respondenții utilizatori ai bibliotecii cu datele obținute de la 

respondenții neutilizatori ai bibliotecii 
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 Urmărirea legăturii cauzale între unele date, obținute în cadrul focus grupurilor și interviurilor. 

În rezultatul prelucrării datelor colectate, CAJPD a obținut o informație comprehensivă privind 

necesitățile persoanelor cu dizabilități în servicii noi de bibliotecă. 

 

Acțiuni ce urmează a fi întreprinse în continuare de către CAJPD în parteneriat cu Biblioteca 

După evaluarea necesităților persoanelor cu dizabilități în serviciile furnizate de bibliotecă, CAJPD 

va prezenta rezultatele obținute și va propune recomandările de îmbunătățire a planurilor strategice, 

politicilor interne și a serviciilor existente pentru a asigura accesul mai efectiv al persoanelor cu 

dizabilități la serviciile de bibliotecă. 
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VI. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI MAJORE 

Biblioteca Raională Cahul are capacitățile necesare pentru a organiza servicii moderne de 

bibliotecă pentru persoanele cu deficiențe senzoriale.  

Este preferabil ca biblioteca să nu pună atît accentul pe organizarea unor servicii ”speciale” 

pentru persoanele cu dizabilități, cît pe înlăturarea barierelor și crearea condițiilor ca serviciile de 

bibliotecă să fie accesibile pe cît posibil, pentru toți utilizatorii, în conformitate cu conceptele de ”design 

universal” și ”acomodare rezonabilă”.  

Schimbările necesare nu vor putea fi implementate imediat. Este important ca biblioteca să își 

asume acest angajament și să întreprindă progresiv pașii necesari, utilizînd la maxim resursele care sunt 

disponibile. CAJPD și alte organizații din domeniu, ar fi dispuse să coopereze cu bibliotecile și să ofere 

suportul necesar în găsirea soluțiilor pentru ca persoanele cu dizabilități să poată beneficia de SMB în 

egală măsură cu alți cetățeni.  

În urma evaluării necesităților persoanelor cu dizabilități senzoriale în serviciile moderne de 

bibliotecă s-au conturat următoarele constatări: 

 Persoanele cu dizabilități senzoriale frecventează foarte pasiv bibliotecă. Principalele cauze ale 

ratei scăzute de vizitare a bibliotecii de către persoanele cu dizabilități senzoriale sunt: vederea slabă, 

starea precară de sănătate, lipsa de timp pentru persoanele care sunt angajate în cîmpul muncii, lipsa 

deprinderii de a citi, lenea, lipsa de interes față de serviciile clasice de bibliotecă din cauza că au acces 

la internet acasă sau la serviciu, lipsa de informare despre serviciile moderne de bibliotecă. 

 Biblioteca și filialele nu dispun de condiții accesibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, 

de vedere și de auz (lipsesc rampele corespunzătoare normativelor in construcții, grupurile sanitare 

nu sunt accesibile, informația vizuală și tactilă nu este afișată/asigurată nici în interiorul bibliotecii, 

nici în drum spre ea), iar sediile lor necesită a fi reparate, iluminarea în interiorul bibliotecii este slabă,  

mobilierul este învechit. 

 Echipamentul existent al bibliotecii corespunde doar parțial necesităților persoanelor cu 

dizabilități de vedere. Biblioteca nu are soft-uri necesare pentru a asigura persoanelor nevăzătoare 

posibilitatea de a utiliza de sine stătător calculatorul și de a naviga pe internet (de ex. Jaws software, 

Nvidia software, etc). Biblioteca are o colecție foarte săracă de materiale nIexemplare) împreună 

constituie mai puțin de 1% din colecția bibliotecii, restul sunt cărțile și edițiile periodice în format 

tipărit (96 394 exemplare).  

 Condițiile specifice de furnizare a serviciilor de bibliotecă pentru persoane cu dizabilități 

senzoriale diferă în dependență de tipul și gradul de dizabilitate. Astfel, în timp ce persoanele cu 

dizabilitate de vedere au nevoie de mijlocele de informare auditivă și tactilă pentru a accesa în mod 

autonom serviciile de bibliotecă, persoanele cu dizabilitate de auz au nevoie de mijloacele de 

informare vizuală, cu suportul cărora ar putea să acceseze mai ușor serviciile de bibliotecă.  
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 Preferințele persoanelor cu dizabilități senzoriale în servicii noi de bibliotecă diferă în dependență 

de vîrsta respondenților.  Astfel, persoanele cu dizabilități adolescente sunt interesate de activități de 

socializare, divertisment și recreere; persoanele cu dizabilități de vîrsta a 2-a sunt interesați mai mult 

de informare în domeniul muncii, formarea profesională, sănătate și asistența juridică; persoanele cu 

dizabilități de vârsta a 3-a sunt interesați mai mult de domeniul protecției sociale (pensii, alocații, 

ajutoare sociale, îndemnizații, etc.) și de domeniul sănătății.   

 Programele și serviciile existente și cele planificate ale bibliotecii raionale sunt destinate pentru 

satisfacerea necesităților generale a comunității (cunoașterea calculatorului, cunoașterea limbii 

engleze), și nu au ca grup țintă specific persoanele cu dizabilități. Nici în Strategia Bibliotecii pentru 

anii 2015-2017, nici în Strategia de dezvoltare a Centrului de Excelență Profesională, nici în alte 

documente de politică internă nu sunt prevăzute careva servicii destinate exclusiv pentru satisfacerea 

necesităților specifice a persoanelor cu dizabilități. Acestea din urmă nu figurează ca o categorie 

separată de beneficiari, fiind incluși fie în categoria de „maturi din comunitate” fie în categoria 

„copii”.  

Ținînd cont de constatările făcute, CAJPD recomandă întreptinderea următoarelor măsuri, ce ar 

contribui la dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă conform necesităților specifice ale persoanelor 

cu dizabilități senzoriale:  

 În vederea creșterii numărului vizitelor persoanelor cu dizabilități senzoriale în Bibliotecă Raională 

Cahul este necesar ca bibliotecă să-și promoveze activ serviciile și produsele prin intermediul 

campaniilor publicitare continue, campanii, ce ar acoperi un număr mai mare de persoane cu 

dizabilități.   

 Pentru a asigura accesul neîngrădit și nediscriminatoriu a persoanelor cu dizabilități la serviciile de 

bibliotecă este necesar să fie create condițiile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, 

astfel încît ele să poată să ajungă la clădirea bibliotecii și să intre în clădire cu ușurință și în condiții 

de siguranță. 

Măsurile de accesibilizare a clădirii trebuie să prevadă: 

- instalarea rampelor corespunzătoare normativelor in construcții,  

- adaptarea grupurilor sanitare la necesitățile persoanelor cu dizabilități cu mobilitate 

redusă,  

- afișarea/asigurarea informației vizuale și tactile în interiorul bibliotecii și în drum 

spre ea), 

- repararea clădirilor bibliotecii și iluminarea adecvată a interioruuil bibliotecii 

- înlocuirea mobilierului învechit cu unul mai confortabil 

 pentru a asigura persoanelor nevăzătoare posibilitatea de a utiliza de sine stătător calculatorul și 

de a naviga pe internet, este necesară procurarea echipamentelor și soft-urilor necesare (de ex. 
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Jaws software, Nvidia software, etc.), monitor Braille, Zoom Text, CD/MP3 player, lupe, 

magnificatoare, etc. 

 Pentru a asigura persoanelor nevăzătoare accesul la informație este necesară suplinirea colecțiilor 

bibliotecii  în formatul audio și electronic.  

 pentru ca persoanele cu dizabilități senzoriale să poată accesa în mod autonom serviciile de 

bibliotecă, este necesară asigurarea bibliotecii cu mijlocele de informare auditivă, tactilă și vizuală, 

cu suportul cărora aceste persoane ar putea să acceseze mai ușor serviciile de bibliotecă.  

 Pentru a satisface necesitățile specifice ale persoanelor cu dizabilități senzoriale, ce sunt dictate de 

vîrstra acestora, este necesar ca: 

- biblioteca să le pună la dispoziție un spectru larg și divrs de servicii: pentru persoanele cu 

dizabilități adolescente - activități de socializare, divertisment și recreere; pentru 

persoanele cu dizabilități de vîrsta a 2-a - informare în domeniul muncii, formarea 

profesională, sănătate și asistența juridică; pentru persoanele cu dizabilități de vârsta a 

3-a – serviciile de bibliotecă ce țin de de domeniul protecției sociale (pensii, alocații, 

ajutoare sociale, îndemnizații, etc.) și de domeniul sănătății.  

- serviciile de bibliotecă să fie adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități, iar 

 serviciile noi de bibliotecă să fie orientate la integrarea socială mai activă a acestora, cum ar 

fi  organizarea unor cluburi de interese/ateliere/seminare de instruire în grupuri mixte, 

constituite din persoane cu dizabilități și alți membri ai comunității, fără segregarea lor în 

grupuri separate.  

- serviciile noi de bibliotecă trebuie să fie destinate anume pentru socializarea persoanelor 

cu dizabilități, consolidarea cunoștințelor în domeniile ce reprezintă un interes major 

pentru ei (munca, sănătate, legislație, servicii sociale, etc.) precum și extinderea cercului 

de prieteni și cunoscuți din comunitate. 

 În vederea furnizării pentru persoanele cu dizabilități senzoriale a serviciilor de bibliotecă 

corespunzătoare necesităților specifice ale acestora, este necesară întreprinderea următoarelor 

măsuri: 

- includerea în Strategia bibliotecii și în planul de acțiuni ale bibliotecii a unui obiectiv 

separat, având ca grup-țintă persoane cu dizabilității și dezvoltarea și/sau adaptarea 

serviciilor existente la necesitățile specifice a acestei categorii de persoane;  

- elaborarea și implementarea unei politici de formare profesională în domeniul prestării 

serviciilor de bibliotecă pentru  persoane cu dizabilități; 

- elaborarea, aprobarea și diseminarea metodologiilor de lucru cu persoane cu dizabilități 

și a metodologiilor de formare și organizare a serviciilor de bibliotecă destinate 

persoanelor cu dizabilități;   
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VII. ANEXE 

Anexa 1 

Biblioteca Publică Raională ”Andrei Ciurunga” din municipiul Cahul 
Focus-Group-uri a necesităților persoanelor cu dizabilități în servicii de bibliotecă 

 
Data:______________2017 

 
Buna ziua! Numele meu este ________________ și activez în calitate de ________________ 

 
Stimați invitați, biblioteca publică „Andrei Ciurunga” din Cahul intenționează să 

îmbunătățească serviciile de bibliotecă GRATUITE adresate persoanelor cu dizabilități. În 
realizarea acestui scop este important să cunoaștem opțiunile dvs. referitoare la serviciile pe 
care ați dori să vi le oferim și  modalitățile de livrare a acestora către dvs. În acest context, Va 
rugăm respectuos să răspundeți la întrebările formulate în cadrul acestui focus grup.  

Noi vă 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 interviuri va fi făcut public 
dar fără a face public și numele intervievaților. Dacă sunteți de acord, voi înregistra această 
convorbire pentru a evita orice denaturare a conversației noastre.  
 
Pentru început Vă rog să expuneți o succintă informație despre Dvs. (numele, funcția, vîrsta, 
sexul). 
 
1. Dvs. sunteți utilizator ai serviciilor prestate de biblioteca sau a filialele acesteia?  
2. Ce filiale le vizitați mai des? De ce? 
3. Dvs. sunteți suficient de bine informat/-ă despre serviciile bibliotecii, programul de lucru și 

activitățile planificate?  

4. Ce servicii de bibliotecă cunoașteți? 

5. Cum sunteți informat/-ă despre serviciile bibliotecii, programul de lucru și activitățile 

planificate? 

6. Cum ați dori să fiți informați despre serviciile prestate de bibliotecă? 

7. Cît de des utilizați serviciile de biblioteca? 

8. În opinia dumneavoastră, din ce cauză persoanele cu dizabilități nu utilizează sau utilizează 

mai rar serviciile de bibliotecă? 

9. Ce măsuri trebuie să întreprindă biblioteca pentru ca persoanele cu dizabilități să se 

folosească mai des de serviciile de bibliotecă?  

10. De ce servicii noi de bibliotecă aveți nevoie? 

11. Cît de des vă confruntați cu situația cînd aveți nevoie de ghidare în domeniul juridic? Ați dori 

ca acest serviciu să fie prestat de bibliotecă? 

12. Dacă aveți nevoie de o informație despre serviciile prestate publicului în localitate și în toată 

Republică unde o găsiți? Pentru dumneavoastră nu ar fi mai comod dacă o mare parte din 

informația respectivă ați găsi la bibliotecă? 

13. În ce domenii cel mai des aveți nevoie de informații sau suport? 

14. Serviciile de bibliotecă sunt accesibile pentru dumneavoastră sau pentru copilul dvs.? 

15. Cum ați vrea să fie amenajată biblioteca, ca să vă simțiți comod în ea? 
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16. Ce echipament trebuie să aibă bibliotecă pentru ca serviciile prestate să devină mai 

accesibile pentru dumneavoastră sau pentru copilul dvs.? 

17. Personalul bibliotecii cunoaște necesitățile specifice a persoanelor cu dizabilități în 

accesarea serviciilor de bibliotecă?  

18. Ce ar trebui să cunoască un bibliotecar în lucru cu persoanele cu dizabilități? 

19. Ce recomandări, opinii, sugestii ne puteți oferi pentru a face cât mai populare, cât mai 

atractive și cât mai solicitate serviciile de bibliotecă destinate persoanelor cu dizabilități? 

 
Cu aceasta am finalizat focus-group-ul nostru.  
Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și va așteptăm cu mult drag în biblioteca 
noastră. La revedere! 
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Anexa 2 

Biblioteca Publică Raională ”Andrei Ciurunga” din municipiul Cahul 
Interviu de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități în servicii de bibliotecă 

 
Data:______________2017 

 
Stimate Domn/ Stimată Doamnă, Biblioteca Publică Raională ”Andrei Ciurunga” intenționează să 
îmbunătățească serviciile de bibliotecă GRATUITE adresate persoanelor cu dizabilități. În realizarea 
acestui scop este important să cunoaștem opțiunile 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, Va rugăm respectuos să răspundeți la întrebările din interviul respectiv. Noi va 
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 interviuri va fi făcut public dar fără a face public și numele 
intervievaților. Dacă sunteți de acord, voi înregistra această convorbire pentru a evita orice denaturare a 
conversației noastre.  
 
Pentru început Vă rog să expuneți o succintă informație despre Dvs. (numele, funcția, vîrsta, sexul). 
 
20. Dvs. sunteți utilizator ai serviciilor prestate de biblioteca sau a filialele acesteia?  
21. Ce filiale le vizitați mai des? De ce? 
22. Dvs. sunteți suficient de bine informat/-ă despre serviciile bibliotecii, programul de lucru și 

activitățile planificate?  

23. Ce servicii de bibliotecă cunoașteți? 

24. Cum sunteți informat/-ă despre serviciile bibliotecii, programul de lucru și activitățile planificate? 

25. Cum ați dori să fiți informați despre serviciile prestate de bibliotecă? 

26. Cît de des utilizați serviciile de biblioteca? 

27. În opinia dumneavoastră, din ce cauză persoanele cu dizabilități nu utilizează sau utilizează mai rar 

serviciile de bibliotecă? 

28. Ce măsuri trebuie să întreprindă biblioteca pentru ca persoanele cu dizabilități să se folosească mai 

des de serviciile de bibliotecă?  

29. De ce servicii noi de bibliotecă aveți nevoie? 

30. Cît de des vă confruntați cu situația cînd aveți nevoie de ghidare în domeniul juridic? Ați dori ca acest 

serviciu să fie prestat de bibliotecă? 

31. Dacă aveți nevoie de o informație despre serviciile prestate publicului în localitate și în toată 

Republică unde o găsiți? Pentru dumneavoastră nu ar fi mai comod dacă o mare parte din informația 

respectivă ați găsi la bibliotecă? 

32. În ce domenii cel mai des aveți nevoie de informații sau suport? 

33. Serviciile de bibliotecă sunt accesibile pentru dumneavoastră sau pentru copilul dvs.? 

34. Cum ați vrea să fie amenajată biblioteca, ca să vă simțiți comod în ea? 

35. Ce echipament trebuie să aibă bibliotecă pentru ca serviciile prestate să devină mai accesibile pentru 

dumneavoastră sau pentru copilul dvs.? 

36. Personalul bibliotecii cunoaște necesitățile specifice a persoanelor cu dizabilități în accesarea 

serviciilor de bibliotecă?  

37. Ce ar trebui să cunoască un bibliotecar în lucru cu persoanele cu dizabilități? 

38. Ce recomandări, opinii, sugestii ne puteți oferi pentru a face cât mai populare, cât mai atractive și cât 

mai solicitate serviciile de bibliotecă destinate persoanelor cu dizabilități? 

Cu aceasta am finalizat interviul nostru.  
Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și va așteptăm cu mult drag în biblioteca noastră. 
La revedere! 
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Anexa 3 

 

Biblioteca Publică Raională ”Andrei Ciurunga” din municipiul Cahul 
Chestionar de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități în servicii de bibliotecă 

 
Stimați cetățeni, Biblioteca Publică Raională ”Andrei Ciurunga”  intenționează să eficientizeze serviciile 
de bibliotecă GRATUITE adresate persoanelor cu dizabilități. În realizarea acestui scop, este extrem de 
important să cunoaștem opțiunile dvs. referitoare la serviciile, pe care a-ți dori să vi le oferim și față de 
modalitățile de livrare a acestor servicii către dvs. În acest context, respectuos Va rugăm să răspundeți la 
întrebările din chestionarul respectiv. Noi va asigurăm cu deplină responsabilitate, că toată informația 
obținută în cadrul evaluării chestionarelor va rămâne confidențială și va servi numai pentru 
modernizarea serviciilor de bibliotecă. Un rezumat al părerilor tuturor persoanelor implicate în 
chestionare va fi făcut public, dar fără a face public și numele respondenților.  
 
 

Informații personale: 
 

Vârsta ___;  Sexul ______;  
Ocupația de bază  ______________________;  
 

Sunteți utilizator al bibliotecii?            DA      NU 
 

Tipul de dizabilitate: 
 

a) De auz; 
b) De vedere; 
c) Locomotorie 
d) Psiho sociala (profil neurologic, profil psihiatric) 
e) Altele ___________ 
 

Gradul de dizabilitate: 
 

a) Gradul 1 (sever) 
b) Gradul 2 (accentuat) 
c) Gradul 3 (mediu) 

 

1. Cît de des frecventați biblioteca? 
Subliniați o singură variantă din 
răspunsurile propuse 

 

1-2 ori pe săptămână       1-2 ori pe lună       1-2 ori în 
jumătate de an    1-2 ori pe an   Alt răspuns_____ 
 

2. Cum apreciați intenția bibliotecii de a 
îmbunătăți serviciile adresate 
persoanelor cu dizabilități? Subliniați o 
singură variantă din răspunsurile 
propuse: 

 

 
Pozitiv                                   Negativ                                

 
Sunt indiferent/indiferentă 

 

3. Ce fel de categorii de servicii preferați 
să vă fie puse la dispoziție? Subliniați 
variantele dumneavoastră de răspuns.  

 

 Ajutor în folosirea tehnologiilor informaționale 
(Computer, internet etc.) 

 Asistență juridică referitoare la protecția drepturilor 
persoanelor cu dizabilități  

 Asistență psihologică pentru persoane cu dizabilități 

 Activități de socializare pentru persoane cu 
dizabilități 

 Activități de informare în domeniul sănătății  

 Activități de informare în domeniul muncii 

 Activități de informare în domeniul civic (implicarea 
persoanelor cu dizabilități în comunitate) 
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 Divertisment și recreere   

 Alte categorii  (specificați) 
______________________________ 

 

4. În ce zile ați prefera să livrăm serviciile 
pentru dvs.  

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

5. În ce intervale de timp ați prefera ca 
noi să vă livrăm serviciile respective? 
Bifați opțiunile dvs.  

 9:00 – 12:00; 

 12:00 – 15:00; 

 15:00 – 18:00.  

 
6. Ați accepta să ajutați ca voluntar 

biblioteca să dezvolte și să livreze 
servicii mai bune? 

Subliniați o singură variantă de răspuns. 
 

    Da                      Nu                    Sunt indecis/indecisă 
 

 

7. Cum ați dori să fiți informat despre 
serviciile bibliotecii? 

 

a). prin asistentul social;          
b). prin scrisoare;                       
c). prin telefon;   
e). la școală;  
d). prin mass media (TV, radio, ziare); 
 f). altele (specificați) ____________________________; 

8. Care sunt temele, domeniile la care 
cel mai des aveți nevoie de 
informații, detalii? 

a). servicii sociale 
b). sănătate 
c). asistență juridică (legislație) 
d) formare profesională 
e) politică 
f) finanțe 
g) familie  
h) alte (specificați) ______________________ 
 

9. Ce recomandări, opinii, sugestii ne 
puteți oferi pentru a face cât mai 
utile, populare, atractive și 
solicitate serviciile de bibliotecă 
adresate persoanelor cu 
dizabilități? 

_________________________________________ 
_________________________________________   
_________________________________________  
_________________________________________  
 

 
 
 
Vă mulțumim pentru că a-ți acceptat să participați la acest sondaj și Vă așteptăm în biblioteca noastră.  

 

 


