DigiTales
Programul national Biblionet - lumea în biblioteca mea este
una dintre cele mai importante investitii într-o interventie de anvergura
pentru facilitarea accesului public la Internet si construirea unui sistem
durabil de biblioteci publice moderne în România. Biblionet are o
valoare totala de 26,9 milioane de dolari, este finantat de Fundatia Bill &
Melinda Gates si se derulează pe o perioadă de 5 ani prin Fundatia
International Research & Exchanges Board (IREX).
Pe lângă cursurile IT-LIB si BSNB (Bazele serviciilor noi de
biblioteca) adresate bibliotecarilor publici din reteaua Biblionet a
judetului alba si cu care ne-am obisnuit deja, anul acesta, Fundatia
IREX a finantat livrarea unui alt tip de curs: DigiTales (Povestiri
Digitale).
În perioada 4-6 martie 2013 la filiala bibliotecii judetene ”Lucian
Blaga” alba, ce functioneaza în cadrul Centrului de zi pentru persoane
Varstnice alba Iulia, s-a desfăşurat cursul de Povestire Digitală
(DigiTales).
Cu ajutorul acestui tip de curs bibliotecarii au învatat cum să
scrie un scenariu, sa editeze fotografii, desene, afise, si cum să le
transforme într-un film de două minute care poate fi postat pe Youtube.
Au participat 10 bibliotecare din judetul Alba: Anca Micu si
Laura-Erika Gusa (Biblioteca Municipala, ”Lucian Blaga” Sebes), Angela
Petruta (Biblioteca Comunala Ighiu), Dana-Octavia Dumitriu Grigorita
(Biblioteca Municipala ”Liviu Rebreanu” Aiud), Maria Gligor (Biblioteca
Comunală Livezile), Silvia Natalia Beca (Biblioteca Almasu Mare),
Lucia Georgescu (Biblioteca Comunala Sibot), Felicia Moga Paler
(Biblioteca Comunala Vadu Motilor), Gabriela-Liliana Duna (Biblioteca
Comunala Bucium), Alexandrina Danila (Biblioteca Comunala Salistea).
Traineri Ramona Mărginean si Steliana Armian.
În cele trei zile de curs participantii s-au familiarizat cu
programe ca MOVIE MaKER pentru film, AUDACITY pentru sunet şi
DIVXLAND MEDIA SUBTITLER pentru subtitrare. Mai mult, s-au creat
filmulete despre biblioteci, oameni sau istoria unor locuri, evenimente
din viata personală sau profesionala. Ele sunt deja postate pe Youtube.
http://www.youtube.com/watchsv=BrRwn8cB6Ra Sebes
http://www.youtube.com/watchsv=IiGjjWURMZk Sebes
http://www.youtube.com/watchsv=2xx2q1ykR9s Ighiu
http://www.youtube.com/watchsv=NRYm2vzzvWs Bucium
http://www.youtube.com/watchsv=9jGwYY86zWw Livezile
http://www.youtube.com/watchsv=zGjfVCmgq1M Aiud
http://www.youtube.com/watchsv=YqHNQ8-xXF4 almasu Mare
http://www.youtube.com/watchsv=oYxc2MDesyk Sălistea
http://www.youtube.com/watchsv=maT2JVhdFss Vadu Motilor
http://www.youtube.com/watchsv=dQXyasBcEmQ Sibot

