«Punct de facilitare a accesului publicului pentru resursele Mediatecii și bibiotecii online
Culturethèque – Institutul Francez Cluj – Napoca la Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj»
Zalău, Septembrie 2017
Un alt proiect al programului «Franceza în contextul globalizării schimburilor culturale, economice și
sociale» (2016-2020), lansat în anul 2016, de către Institutul Francez din România – Direcția Regională
Cluj în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Michelin România Platforma Industrială Zalău, a fost demarat pe parcursul lunii septembrie a.c. în județul Sălaj.
Este vorba despre un proiect adresat întregii comunități sălăjene, care constă în deschiderea, prin
Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj, a unui punct de acces la cea mai mare și cea mai diversă
colecție din Transilvania de Nord, de cărți, reviste, muzică, filme și documentare în limba franceză,
colecție ce se adresează unor categorii diferite de public.
Proiectul își propune să vină în sprijinul tuturor celor interesați, îndeosebi al elevilor și profesorilor de
limba franceză, facilitând accesul acestora, inclusiv prin mijloace electronice, la consultarea resurselor
bibliografice, lucrărilor de referinţă, documentelor multimedia și bibliografiilor de specialitate necesare
în pregătirea pentru examenele DELF/DALF, alte concursuri de profil și activitatea curentă, fiind
facilitată astfel, pentru sălăjeni, și procedura de abonare pentru accesul la resursele Mediatecii și
bibliotecii online Culturethèque – Institutul Francez Cluj – Napoca, care se poate realiza on-line de către
cei interesați, Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj oferind atât consiliere pentru acest demers, cât și
găzduirea unor documente și formulare necesare procedurii de abonare.
Informațiile cu privire la aceste noi facilități sunt disponiblie la Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj,
secția TINERI & ADULȚI (Clădirea TRANSILVANIA), on-line (web site-urile www.bjs.ro, www.cjsj.ro,
www.isjsalaj.ro ). O campanie de informare, constând în distribuirea de pliante și afișe în școlile și liceele
din județ, cu privire la facilitățile promovate de proiect, a fost, de asemenea, organizată de către
partenerii programului «Franceza în contextul globalizării schimburilor culturale, economice și sociale»
(2016-2020).

