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Prezentul Raport de activitate a fost elaborat în scopul evaluării managementului 
Bibliotecii Județene ”I. G. Bibicescu Mehedinți, de către Consiliul Județean Mehedinți, în a cărui 
subordine se află, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 
ale Regulamentului de evaluare, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015.  

Având în vedere faptul că activitățile desfășurate în Biblioteca Județeană ” I. G. 
Bibicescu” s-au realizat în baza bugetului aprobat, aferent anului 2019, chiar dacă managementul 
instituției a fost asigurat în baza a patru contracte, două de interimat și două contracte de manager, 
puse în aplicare de două persoane, managementul Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” a avut 
continuitate în desfășurarea activităților, raportate la bugetul alocat, astfel încât perioada raportată 
va fi 07.01. 2019-31.12.2019, anterioară începerii derulării Contractului de management nr. 9058/ 
09. 07. 2019, înregistrat la Biblioteca Județeană sub nr. 1740/ 09. 07. 2019, încheiat ca urmare a 
aprobării rezultatului concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ” I. G. 
Bibicescu” Mehedinți.  

 

A. EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 
 

I. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se 
adresează aceleiași comunități 

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” funcționează în baza Legii care aprobă Statutele 
Societății Culturale Tr.Severin - Biblioteca populară I. G. Bibicescu, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 86/22 iulie 1921, constituindu-se inițial cu un fond de peste 40000 de cărți și publicații 
seriale, donate de Ioan Gheorghe Bibicescu, om de cultură și guvernator al Băncii Naționale a 
României în acea perioadă. Biblioteca Județeană deservește atât comunitatea severineană, dar și 
comunitatea județeană sau persoanele care tranzitează municipiul Drobeta-Turnu Severin. 

Ca instituție de cultură, Biblioteca Județeană oferă, în mod special, servicii care au ca scop 
satisfacerea nevoilor informaționale, culturale, de petrecere a timpului liber iar secundar este un 
centru pentru dezvoltarea personală a individului, acoperind nevoile de autocunoaștere, de 
pregătire profesională pe tot parcursul vieții, de stimulare a creativității. 

Biblioteca își desfășoară activitatea în municipiul Drobeta-Turnu Severin, un important 
centru cultural și istoric unde, alături de alte instituții de cultură, organizații neguvernamentale, 
unități de învățământ sau edituri, desfășoară activități comune sau individuale, fără însă a-și pierde 
identitatea specifică: depozitar de carte. 
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Deși publicul țintă al Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” este comun cu al celorlalte 
tipuri de instituții existente în municipiu sau în județul Mehedinți, consider că Biblioteca nu se 
află într-o relație competițională cu acestea, ci în relație de strânsă colaborare, materializată în 
acțiuni comune, cu impact pozitiv în comunitatea deservită.  

Pe parcursul anului 2019, Biblioteca Județeană a încheiat diferite parteneriate care au avut 
ca scop desfășurarea unor acțiuni culturale, educaționale pentru diferitele categorii de utilizatori 
care frecventează Biblioteca, menționate cronologic astfel: 

1. Proiect cultural-artistic ” Trecut, prezent, viitor” încheiat cu Biblioteca Comunală Bîcleș, 
județul Mehedinți( înregistrat cu  nr. 315/25.01. 2019 ), care a avut ca tematică 
continuitatea cântecului și dansului românesc și dezvoltarea deprinderilor educației 
morale, intelectuale și estetice.  

2. Proiect educațional ” 24 ianuarie – mândru că sunt român” încheiat cu Grădinița cu 
program prelungit nr.19”( înregistrat cu nr. 329/25. 01 2019 ),  care a vizat cunoașterea 
unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului 
român de către copiii preșcolari, concretizat prin desfășurarea unei acțiuni specifice în 
Secția Împrumut Carte pentru Copii. 

3. Proiectul educațional ” Cartea-fereastră spre lumea poveștilor” încheiat cu Grădinița cu 
program prelungit nr. 19(înregistrat cu nr. 331/25. 01. 2019) prin care Biblioteca Județeană 
își asuma să sprijine actul educațional și cultivarea interesului pentru lectură al copiilor 
preșcolari din instituția parteneră. Acest parteneriat educațional s-a concretizat în 
numeroase activități desfășurate în Secția Împrumut Carte pentru Copii și Secția Sala ” I. 
G. Bibicescu”. 

4. Proiect de parteneriat cultural încheiat cu Societatea cultural-artistică ” Dunaris” 
Mehedinți( înregistrat cu nr. 1266/06.05.2019) care s-a concretizat prin lansarea volumului 
V din ciclul ” Filoverba. Repere critice” semnat de prof. Dan Șalapa. Activitatea a avut loc 
în data de 10. 05. 2019, în Sala ” I. G. Bibicescu”, din Palatul Culturii ” Teodor Costescu” 
din Drobeta-Turnu Severin.  

5. Proiectul de parteneriat educațional ” Biblioteca – o lume a cărților”( cu nr. 1357/ 16. 05. 
2019 ) încheiat cu Școala Gimnazială nr. 15 care a avut ca scop educarea elevilor în sensul 
receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură, formarea competențelor 
de lectură în vederea asigurării succesului școlar. Proiectul s-a concretizat prin activități cu 
copiii desfășurate în Secția Împrumut Carte pentru Copii. 

6. Protocol de parteneriat educațional încheiat cu Colegiul Național ” Gheorghe Țițeica” ( nr. 
1386/ 21. 05. 2019 ) din Drobeta-Turnu Severin, care a avut ca finalitate desfășurarea unor 
ateliere literare atât în spațiul partenerului, cât și în cadrul Bibliotecii.  

7. Proiect concurs ” Dacă citești, câștigi” ( cu nr. 1285/ 07. 05. 2019 ) realizat de secțiile 
Bibliotecii, care a avut ca scop stimularea lecturii în rândul elevilor din școlile 
mehedințene. Proiectul s-a concretizat prin realizarea unei recenzii a unor cărți stabilite de 
Bibliotecă, premierea celor mai frumoase recenzii( în concurs fiind înscriși 46 de elevi din 
scoli din Mehedinți) fiind în data de 03. 06. 2019, la Secția Împrumut Carte pentru Copii.  
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8. Proiect ”Școala de Vară” ( cu nr. 1696/ 03. 07. 2019 ), inițiat de bibliotecarii Secției 
Împrumut Carte pentru copii, la care au participat, în perioada 15. 07. 2019- 09. 08. 2019, 
un număr total de 65 de copii.  

9. Protocol de colaborare încheiat cu Școala Postliceală Sanitară( cu nr. de înreg. 2279/24. 
09.2019) care a avut ca scop sprijinirea procesului instructiv-educativ al studenților prin 
informare și documentare de specialitate. 

10. Proiectul educațional ” Lumea minunată a cărților” ( nr. înreg. 2322/27. 09. 2019) având 
ca partener Școala Gimnazială Prunișor care a avut ca scop promovarea culturii scrise în 
rândul școlarilor din mediul rural, concretizat prin desfășurarea unor activități în secțiile 
Bibliotecii de elevii școlii partenere. 

11. Proiectul ” Povestea lutului”( nr. înreg. 2325/ 27. 09. 2019 ) încheiat cu Asociația Meșterii 
Pielari din Șișești care a avut ca scop descoperirea meșteșugurilor populare de către copiii 
care frecventează Biblioteca. Acest proiect s-a concretizat printr-un atelier de olărit 
desfășurat în cadrul Secției Împrumut Carte pentru Copii, în data de 08. 10. 2019, la care 
au participat 15 copii. 

12. Parteneriatul educațional ” Cartea, lumina vieții” ( nr. înreg. 2342/ 01. 10. 2019 )încheiat 
cu Școala Gimnazială nr. 6, care a avut ca scop promovarea culturii prin lectură în rândul 
elevilor, concretizat prin vizite ghidate la secțiile Bibliotecii Județene, lecturarea unor cărți 
în spațiile Bibliotecii, lecții deschise, împrumut de cărți.  

13. Parteneriatul educațional ” Cartea, izvor de cultură” ( nr. înreg. 2393/ 07. 10. 2019, 
încheiat cu Școala Gimnazială nr. 15 din Drobeta-Turnu Severin, care a avut ca scop 
aprofundarea și actualizarea unor cunoștințe prin lectura activă.  

14. Parteneriatul educațional” Cartea, izvor de cultură” ( nr. înreg. 2483/ 15. 10. 2019) 
încheiat cu Liceul de Arte ” I. Șt. Paulian, care a avut ca scop dezvoltarea capacității 
elevilor de a se exprima, având ca instrument de lucru cartea. Acțiunile s-au desfășurat în 
Secția Împrumut Casa Tineretului. 

15. Proiectul educațional încheiat cu Școala Gimnazială Devesel ( nr. înreg. 2526/ 17. 10. 
2019) care a avut ca scop promovarea culturii literare române și universale, prin lecturarea 
cărților existente în fondul Bibliotecii.  

16. Proiectul ” Opinca tradițională ” ( nr. înreg. 2539/ 17. 10. 2019 ), încheiat cu Asociația 
Meșterii Pielari din Șișești, care a avut ca scop descoperirea meșteșugurilor populare 
românești, concretizat prin desfășurarea unui atelier de pielărie în Secția Împrumut Carte 
pentru Copii, în data de 04. 11. 2019. Au participat la atelier un număr de 15 copii.  

17. Parteneriatul educațional încheiat cu Școala ” Alice Voinescu” ( nr. înreg. 2541/17.10. 
2019 ) care a avut ca scop sprijinirea reciprocă a proiectelor educaționale și culturale care 
au loc în cele două instituții partenere.  

18. Proiectul educațional încheiat cu Școala Gimnazială ” Petre Sergescu”( nr. înreg. 2576/ 24. 
10. 2019 ),  prin care se vor desfășura, în anii 2019 și 2020, diferite activități cu caracter 
educativ și cultural, în secțiile Bibliotecii.  
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19. Parteneriatul educațional ” Biblioteca lumea cărților” ( nr. înreg. 2600/ 29. 10. 2019) 
încheiat cu Colegiul Național ” Gheorghe Țițeica” care a avut ca scop cultivarea 
deprinderilor pentru lectură, exersarea metodelor de comunicare orală și scrisă.  

20. Proiectul educațional încheiat cu Colegiul Național Pedagogic ” Ștefan Odobleja” ( nr. 
2614/ 31. 10. 2019 ), cu aplicabilitate și în anul 2020, având ca scop dezvoltarea 
deprinderilor de lectură ale elevilor claselor gimnaziale.  

21.  Proiectul de parteneriat educațional ” Prietenie pe o….slovă”( nr. înreg. 2643/ 05.11. 2020 
), încheiat cu Grădinița cu program prelungit nr. 19, care are ca scop cultivarea 
sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare. 

22. Proiectul educațional încheiat cu Colegiul Național ” Traian” ( nr. înreg. 2650/07. 11. 2019 
) care are ca scop dezvoltarea capacității elevilor de comunicare orală și scrisă.  

23. Proiectul educațional ” Carnavalul toamnei” ( nr. înreg. 2682/11. 11. 2019 ), încheiat cu 
Grădinița cu program prelungit nr. 19, care a avut ca scop cultivarea și valorificarea 
potențialului creator al preșcolarilor. 

24. Proiectul de parteneriat educațional ” Cartea, comoară de înțelepciune” ( nr. înreg. 
2961/09. 12. 2019 ), încheiat cu Colegiul Național ” Traian”, care are ca scop stimularea 
interesului pentru lectură al elevilor din clasele liceale. 

25.  Proiectul educațional ” Halloween Party” ( nr. înreg. 3023/ 11. 12. 2019) încheiat cu 
Grădinița cu program prelungit nr. 19, prin care s-a desfășurat în Secția Împrumut Carte 
pentru Copii un carnaval, în data de 31 octombrie, la care au participat un număr de 30 de 
copii.  
 

II.  Analiza SWOT ( analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte 
slabe, oportunități, amenințări  

Analiza SWOT realizată oferă o radiografie a activității desfășurate în cadrul Bibliotecii 
Județene ” I. G. Bibicescu”, oferind un diagnostic corect al situației actuale, dar și un punct de 
plecare al stabilirii atât al măsurilor care trebuie implementate pentru remedierea deficiențelor, cât 
și al proiectelor viitoare, care să confere valoare instituției. 

Puncte tari Puncte slabe 
- toate serviciile Bibliotecii Județene sunt 
gratuite pentru toți utilizatorii; 
- Biblioteca deține multe spații care sunt în 
proprietatea ei; 
- toate spațiile secțiilor Bibliotecii au fost 
renovate; 
- în majoritatea secțiilor a fost schimbat 
mobilierul vechi cu unul nou;  
- Secția Casa Tineretului, aflată în 
apropierea a cinci unități de învățământ 
dispune de un nou spațiu, mult mai generos, 

a) Spații 
- beciurile celor două clădiri din spațiul Pogany 
necesită intervenție urgentă, bugetul anului 
2020 neputând acoperi reparația și amenajarea 
acestora; 
- Sala ” Teodor Costescu”, al cărei fond de 
U.B. a fost mutat în spațiul Casei Pogany, nu 
deține un spațiu pentru lectură și activități; 
 
  b) Fond de U.B – achiziție, acces 
- catalogul tradițional general al Bibliotecii 
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optim desfășurării mai multor tipuri de 
activități și diversificării serviciilor oferite; 
- secțiile sunt amplasate în cartierele 
principale, în apropierea instituțiilor de 
învățământ; 
- în fiecare secție există o imprimantă 
multifuncțională care poate fi folosită 
gratuit de utilizatori;  
- există în Sala de Lectură ” I. G. Bibicescu” 
și  Sala de Lectură ” Teodor Costescu” 
cataloage  tradiționale sistematico-alfabetice 
actualizate  ale fondurilor celor două secții, 
care pot fi consultate de utilizatori;  
- colecțiile speciale au un număr de peste 
40000 de U.B., presă și carte veche, cu 
valoare bibliofilă, ediții princeps și ediții cu 
ex-libris-uri, care pot fi consultate în Sala de 
Lectură și care pot constitui o atracție pentru 
turiști; 
- Sala de Lectură din Palatul Culturii ” 
Teodor Costescu”, oferă un ambient 
deosebit, fiind mobilată aproximativ la fel 
ca in anii în care a luat ființă Biblioteca 
Județeană, ceea ce îi conferă unicitate; 
- există patru spații ale Bibliotecii în care se 
pot organiza diferite activități în aer liber; 
 

 
 
 
 
 
 

Județene nu a fost actualizat din anul 2010; s-a 
continuat cu catalogul din TINREAD însă 
utilizatorii nu au posibilitatea de a consulta 
întregul fond de U. B. al Bibliotecii;  
c) Dotări 
- echipamentele IT pentru utilizatori sunt 
degradate parțial, necesitând înlocuire; 
- lipsa unui scanner specializat pentru 
digitizarea cărților de patrimoniu; 
- lipsă scanner specializat pentru presa veche; 
- nu există un loc/birou pentru înscriere unică, 
nu există permis unic pentru accesul în secțiile 
bibliotecii, același utilizatori înscriindu-se de 8 
ori; nu se poate realiza o evidență statistică 
reală; nu se poate stabili un buget/utilizator; 
- nu există sistem de detectare a incendiilor în 
toate secțiile Bibliotecii, singurele spații care 
are astfel de dotări fiind cel din Palatul Culturii 
” Teodor Costescu” și Secția Împrumut 
”Andrei Stoianovici” 
 
e) Resursa umană/personalul administrativ 
 
- neînsușirea de către tot personalul a 
competențelor necesare dezvoltării unor 
programe și proiecte în instituție; 
- nu este constituită o arhivă a instituției, 
documentele fiind așezate în cutii;  
- nu există un nomenclator arhivistic; 
- nu sunt înregistrate în Registrul de 
Corespondență al instituției toate documentele 
instituției din anii anteriori; 
- personalul de întreținere al instituției nu 
acoperă nevoile din secții;  
 
f) Beneficiarii 
- persoanele cu diferite deficiente de vedere nu 
au documente speciale achiziționate și nici 
acțiuni dedicate lor; 
- în unele secții, accesul persoanelor cu 
deficiente motorii nu se poate realiza, aceste 
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secții aflându-se la diferite etaje, în spațiile în 
care se află ( Palatul Culturii, Literatură și 
Artă); 
- fișele utilizatorilor sunt realizate în sistem 
tradițional, utilizatorul așteptând mult timp 
pentru împrumut; 
- utilizatorii sunt înștiințați în cazul depășirii 
termenului de împrumut, în mod tradițional, cu 
scrisoare prin poștă; 
 
h) organizarea internă 
 
- ROF-ul si ROI-ul instituției nu sunt adaptate 
încă la specificul fiecărei secții;  
- nu există proceduri de lucru pentru sarcinile 
îndeplinite de salariați, în afara sarcinilor 
specificate în Fișa Postului; 
- bibliotecarii nu au dezvoltat în ultimii ani 
competențe care să le asigure și îndeplinirea 
altor sarcini, în afara împrumutului de 
documente către utilizatori; 
- nu există Registrul Riscurilor, parte 
componentă a sistemului de control intern 
managerial; 
- există secții foarte apropiate care deservesc 
aceleași grupuri de utilizatori, cu aceleași tipuri 
de servicii( Andrei Stoianovici și Literatură si 
Artă);  
- nu există persoane care să coordoneze 
metodologic activitatea bibliotecilor comunale;  
 - încă nu există o colaborare cu bibliotecile 
comunale; 
- niciun bibliotecar nu are competențe în 
scrierea proiectelor cu finanțare externă; 
- nu există un compartiment/persoane care să 
aibă ca sarcină identificarea programelor și 
proiectelor cu finanțare externă; 
- nu se poate stabili bugetul/utilizator deoarece 
nu se poate cuantifica corect numărul acestora; 
- nu a fost demarată încă procedura de clasare a 
cărților de patrimoniu; 
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- nu există un centru de informare bibliografică 
la nivelul instituției; 
- nu există un birou unic de înregistrare al 
utilizatorilor; 
- programul de lucru nu este adaptat cerințelor 
utilizatorilor, fiind între 9-17, fără posibilitate 
de prelungire în anotimpul vara sau în 
weekend; 

Oportunități 
- cheltuielile instituției sunt asigurate 
integral de Consiliul Județean Mehedinți, 
până în acest moment neexistând 
impedimente sau obstacole; 
- existența multor biblioteci comunale în 
județul Mehedinți, multe dintre ele având o 
activitate prolifică; 
 - interesul multor instituții de învățământ 
pentru desfășurarea activităților educative în 
Bibliotecă 
-  orașul și județul fiind în apropierea 
graniței, conferă Bibliotecii un aport 
substanțial de utilizatori, prin grupurile de 
turiști sau membrii comunităților din țara 
vecină; 
- vecinătatea cu două state conferă avantajul 
dezvoltării proiectelor transfrontaliere 
comune; 
- o ofertă culturală insuficientă pentru 
nevoile unor publicuri diferite; 
- creșterea numărului de turiști care 
frecventează municipiul Drobeta –Turnu 
Severin; 
- interesul pentru cursurile organizate pentru 
adulți, Biblioteca devenind, în acest caz un 
centru de formare personală și profesională; 
- crearea unei strategii culturale comune 
pentru județul Mehedinți, împreună cu toți 
actanții culturali din județ; 
- oportunități de finanțare din programe 
europene; 
- existența tehnologiilor moderne; 

Amenințări 
 

- boli profesionale cauzate de condițiile de 
muncă ( mucegaiuri, ciuperci , alte accidentări 
) 
- posibilitatea scăderii subvenției din partea 
instituției tutelare( Consiliul Județean 
Mehedinți); 
- oferirea de către alte instituții/organizații a 
aceluiași tip de servicii pe care le oferă 
Biblioteca Județeană, antrenând reducerea 
numărului utilizatorilor; 
- concurența creată lecturii cărților tradiționale 
de   cărțile în format digital; 
- creșterea prețului unităților biblioteconomice 
achiziționate; 
- legislație de specialitate deficitară; 
- creșterea progresivă a referințelor din mediul 
on-line; 
- potențială criză economică, care ar influența 
bugetul instituției alocat resurselor și 
cheltuielilor de personal; 
- problemele sociale din comunitatea deservită; 
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Concluzie : Poziția Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” Mehedinți în comunitatea 
mehedințeană  este în momentul prezent, comparativ cu prima jumătate a anului 2019,  foarte 
mult îmbunătățită în ceea ce privește percepția publică și gradul de satisfacere al nevoilor 

utilizatorilor  concomitent cu satisfacția acestora în urma folosirii serviciilor Bibliotecii Județene. 
Bineînțeles că mai sunt multe măsuri de luat , astfel încât la nivelul instituției să aibă loc 

acele transformări de abordare, de schimbare a atitudinilor și comportamentelor interne, care să 
determine formarea unei imagini net pozitive în comunitatea pe care o deservim și situarea între 
instituțiile care performează. 

 
III. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea 

acesteia 

În anul 2019, am încercat să conturez o imagine pozitivă a Bibliotecii Județene atât în 
rândul utilizatorilor existenți, cât și al potențialilor utilizatori, prin popularizarea serviciilor 
existente, a spațiilor și fondului Bibliotecii, a activităților desfășurate, în scopul   câștigării unui 
grad mai mare de încredere în rândul comunității pe care o deservim. 

În urma unei analize interne a mediilor de comunicare existe în comunitate, am ales ca 
metode de comunicare a serviciilor, fondului de unități biblioteconomice și a activităților 
desfășurate utilizarea următoarelor canale de comunicare: 

 Comunicarea directă realizată de bibliotecari, prin care au fost popularizate 
serviciile bibliotecii în mod direct utilizatorilor existenți. 

 Comunicarea scrisă, materializată prin : 
 Pliante realizate cu ocazia desfășurării anumitor evenimente; 
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 Pliante informative cu descrierea secțiilor  Bibliotecii;  
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 Pliante tematice, realizate după o temă aleasă, pe baza colecțiilor deținute 
de fiecare secție 
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 Afișe realizate cu ocazia diferitelor evenimente care s-au desfășurat în 
cadrul secțiilor; 
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 Invitații 
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 Comunicarea prin intermediul site-ului Bibliotecii (https://www.bjmehedinti.ro) 
care a fost redeschis, după o perioadă de inactivitate. Site-ul cuprinde numai date 
succinte despre alcătuirea internă a Bibliotecii, fiind în momentul de față într-un 
proces de reconcepere a graficii și al modului de prezentare. Sunt accesibile pe site 
regulamente sau alte documente interne ale Bibliotecii, care fac parte din categoria 
informațiilor de interes public. De asemenea, se poate accesa pe site catalogul 
bibliotecii.  

 

https://www.bjmehedinti.ro/
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 Comunicarea prin intermediul mass-mediei locale a fost mai intensă, comparativ cu 
anii anteriori, fapt datorat și diversificării activităților din cadrul fiecărei secții.  
 

 Pe parcursul anului 2019, au apărut în presa scrisă, în 14 articole, informații 
referitoare la activitățile desfășurate de Bibliotecă:  
 

 Luna mai 2019 
 Articol apărut în Ziarul Adevărul ( 04. 05. 2019 ) – Expoziție de carte și presă din 

colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” 1 

 

                                                             
1
 https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/expozitie-carte-presa-colectiile-speciale-bibliotecii-

judetene--i-g-bibicescu-1_5ccd84ae445219c57e3df34e/index.html 

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/expozitie-carte-presa-colectiile-speciale-bibliotecii-judetene--i-g-bibicescu-1_5ccd84ae445219c57e3df34e/index.html
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/expozitie-carte-presa-colectiile-speciale-bibliotecii-judetene--i-g-bibicescu-1_5ccd84ae445219c57e3df34e/index.html
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 Articol apărut pe site-ul datinatv.ro( 10. 05. 2019 )  – Lansare de carte * 
FILOVERBA.REPERE CRITICE . , volumul al V-lea, autor Dan Șalapa - 2 

 

 Luna iunie 2019  
                                                             
2 http://datinatv.ro/stiri/drobeta-turnu-severin/lansare-de-carte-filoverba-repere-critice-volumul-al-
v-lea-autor-dan-salapa-2.html 

 

http://datinatv.ro/stiri/drobeta-turnu-severin/lansare-de-carte-filoverba-repere-critice-volumul-al-v-lea-autor-dan-salapa-2.html
http://datinatv.ro/stiri/drobeta-turnu-severin/lansare-de-carte-filoverba-repere-critice-volumul-al-v-lea-autor-dan-salapa-2.html
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 Articol apărut în Ziarul de Mehedinți ( 13.06. 2019 ) – Moștenirea culturală lăsată de I. 
G. Bibicescu Mehedințiului! 3 

 

 

                                                             
3
 https://www.ziaruldemehedinti.ro/mostenirea-culturala-lasata-de-ioan-g-bibicescu-mehedintiului-si-astazi-

biblioteca-ce-ii-poarta-numele-are-cateva-dintre-obiectele-personale-ale-publicistului 

https://www.ziaruldemehedinti.ro/mostenirea-culturala-lasata-de-ioan-g-bibicescu-mehedintiului-si-astazi-biblioteca-ce-ii-poarta-numele-are-cateva-dintre-obiectele-personale-ale-publicistului
https://www.ziaruldemehedinti.ro/mostenirea-culturala-lasata-de-ioan-g-bibicescu-mehedintiului-si-astazi-biblioteca-ce-ii-poarta-numele-are-cateva-dintre-obiectele-personale-ale-publicistului
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 Luna septembrie 2019 

Articol apărut în Ziarul Adevărul ( 11. 09. 2019 ) 4 

 

                                                             
4https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/copiii-asteptati-biblioteca-judeteana-ig-bibicescu-
1_5d78b64a892c0bb0c67df9bb/index.html  

 

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/copiii-asteptati-biblioteca-judeteana-ig-bibicescu-1_5d78b64a892c0bb0c67df9bb/index.html
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/copiii-asteptati-biblioteca-judeteana-ig-bibicescu-1_5d78b64a892c0bb0c67df9bb/index.html
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 Articol apărut pe site-ul  - realitateademehedinti.net – ( 11. 09. 2019 ) – Copiii sunt 
așteptați la Biblioteca Județeană - 5

 

                                                             
5https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/09/11/copiii-sunt-asteptati-la-biblioteca-
judeteana-i-g-bibicescu/ 

 

https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/09/11/copiii-sunt-asteptati-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu/
https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/09/11/copiii-sunt-asteptati-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu/
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 Luna noiembrie  
 Articol apărut în Ziarul Adevărul( 02. 11. 2019 ) – Un manuscris extrem de valoros, cu 

epigrafe semnate de Mihai Eminescu , expus la Biblioteca Județeană ”I. G. Bibicescu”6 

 

 

                                                             
6
 https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/un-manuscris-extrem-valoros-epigrafe-semnate-mihai-

eminescu-expus-biblioteca-judeteana--i-g-bibicescu--1_5dbd44215163ec42719e2ef6/index.html 

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/un-manuscris-extrem-valoros-epigrafe-semnate-mihai-eminescu-expus-biblioteca-judeteana--i-g-bibicescu--1_5dbd44215163ec42719e2ef6/index.html
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/un-manuscris-extrem-valoros-epigrafe-semnate-mihai-eminescu-expus-biblioteca-judeteana--i-g-bibicescu--1_5dbd44215163ec42719e2ef6/index.html
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 Articol apărut în Ziarul Adevărul ( 05. 11. 2019 ) – Ateliere gratuite pentru elevi cu 
meșteșugari din Mehedinți  7 

 
                                                             
7
 https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/ateliere-gratuite-elevi-mestesugari-mehedinti-

1_5dc138515163ec4271b50931/index.html 

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/ateliere-gratuite-elevi-mestesugari-mehedinti-1_5dc138515163ec4271b50931/index.html
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/ateliere-gratuite-elevi-mestesugari-mehedinti-1_5dc138515163ec4271b50931/index.html
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 Articol apărut pe site-ul pro-oltenia.ro – ( 01. 11. 2019 ) - Festivalul de Literatură 
Sensul iubirii, la ediția XXI. Nicolae Manolescu și echipa România literară, invitați 
speciali - 8

 

                                                             

8 https://www.pro-oltenia.ro/articol/festivalul-de-literatura-sensul-iubirii-la-editia-xxi-
nicolae-manolescu-si-echipa-romania-literara-invitati-speciali/ 

https://www.pro-oltenia.ro/articol/festivalul-de-literatura-sensul-iubirii-la-editia-xxi-nicolae-manolescu-si-echipa-romania-literara-invitati-speciali/
https://www.pro-oltenia.ro/articol/festivalul-de-literatura-sensul-iubirii-la-editia-xxi-nicolae-manolescu-si-echipa-romania-literara-invitati-speciali/
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 Articol apărut în Ziarul Adevărul ( 19. 11. 2019 ) – Biblioteca este închisă pentru 
câteva zile 9 

 
                                                                                                                                                                                                       

 
9https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/biblioteca-judeteana-inchisa-cateva-zile-
1_5dd39dfd5163ec42712c39f5/index.html  

 

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/biblioteca-judeteana-inchisa-cateva-zile-1_5dd39dfd5163ec42712c39f5/index.html
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/biblioteca-judeteana-inchisa-cateva-zile-1_5dd39dfd5163ec42712c39f5/index.html
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 Articol apărut în Ziarul Adevărul ( 28. 11. 2019 ) – S-a deschis secția împrumut de la 
Casa Tineretului a Bibliotecii Județene 10 

 

                                                             
10 https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/s-a-deschis-sectia-imprumut-casa-tineretului-bibliotecii-
judetene-ig-bibicescu-1_5de021665163ec4271833e38/index.html 

 

https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/s-a-deschis-sectia-imprumut-casa-tineretului-bibliotecii-judetene-ig-bibicescu-1_5de021665163ec4271833e38/index.html
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/s-a-deschis-sectia-imprumut-casa-tineretului-bibliotecii-judetene-ig-bibicescu-1_5de021665163ec4271833e38/index.html
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 Luna decembrie 
 Articol apărut în ziarul on-line mehedinți.psnews.ro  ( 02. 12. 2019 ) 11 

 

 
 

                                                             
11https://mehedinti.psnews.ro/povesti-despre-craciun-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu-
223986/ 

 

https://mehedinti.psnews.ro/povesti-despre-craciun-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu-223986/
https://mehedinti.psnews.ro/povesti-despre-craciun-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu-223986/
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 Articol apărut în Jurnalul Olteniei, 02. 12. 2019,  
Titlu: S-a redeschis secția de împrumut de la Casa Tineretului a Bibliotecii 
Județene12 

 

                                                             
12https://www.jurnalulolteniei.ro/2019/12/02/mehedinti-s-a-deschis-sectia-imprumut-de-la-casa-
tineretului-a-bibliotecii-judetene-i-g-bibicescu/ 

 

https://www.jurnalulolteniei.ro/2019/12/02/mehedinti-s-a-deschis-sectia-imprumut-de-la-casa-tineretului-a-bibliotecii-judetene-i-g-bibicescu/
https://www.jurnalulolteniei.ro/2019/12/02/mehedinti-s-a-deschis-sectia-imprumut-de-la-casa-tineretului-a-bibliotecii-judetene-i-g-bibicescu/
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 Articol apărut pe site-ul realitateademehedinti.net ( 03.12. 2019 ) – expoziție cu 
revista ” Izvorașul la Colegiul Național ” Gheorghe Țițeica” - 13 

 
                                                             
13https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/12/03/expozitie-cu-revista-izvorasul-la-
colegiul-national-gheorghe-titeica/  

 

https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/12/03/expozitie-cu-revista-izvorasul-la-colegiul-national-gheorghe-titeica/
https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/12/03/expozitie-cu-revista-izvorasul-la-colegiul-national-gheorghe-titeica/
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 Articol apărut pe site-ul realitateademehedinti.net( 23. 12. 2019 ) – Expoziție 
inedită 14 

 

                                                             
14https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/12/23/expozitie-inedita-la-biblioteca-judeteana-
i-g-bibicescu/ 

 

https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/12/23/expozitie-inedita-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu/
https://realitateademehedinti.net/index.php/2019/12/23/expozitie-inedita-la-biblioteca-judeteana-i-g-bibicescu/
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 Pe parcursul anului 2019, au apărut la posturile locale de televiziune, într-un număr 
de 9 materiale video,  relatări despre activitățile Bibliotecii :  
 

 Luna iulie 2019  
 10. 07. 2019 - Televiziunea RTS Radioteleviziunea Severin – Vară educativă cu 

Bibliovacanța 15 

 

                                                             

 15 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/385051242369483/?v=3850
51242369483   

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/385051242369483/?v=385051242369483
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/385051242369483/?v=385051242369483
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 14. 07. 2019 - Televiziunea RTS Radioteleviziunea Severin – Biblioteca dă startul 
vacanței - 16 

 

                                                             
16 https://www.facebook.com/152632291977834/videos/345221633058097/  

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/345221633058097/
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 19 07. 2019 - Televiziunea RTS Radioteleviziunea Severin – Biblioteca, noi 
activități pentru cei mici 17 

 

                                                             
17 https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1548511941951852/ )  

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1548511941951852/
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 25. 07. 2019 - Televiziunea RTS Radioteleviziunea Severin – I. G. Bibicescu – 
invitație la lectură în aer liber 18 

 

                                                             
18 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2122816244488931/UzpfSTI0MzA5Mjg1
MzAyMzQ3OTozNjAwNDQ0Mzc5OTQ5ODY/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt
_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d  

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2122816244488931/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTozNjAwNDQ0Mzc5OTQ5ODY/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2122816244488931/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTozNjAwNDQ0Mzc5OTQ5ODY/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2122816244488931/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTozNjAwNDQ0Mzc5OTQ5ODY/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
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 Luna octombrie 2019  
 24. 10. 2019 – Tele2 Drobeta – Volumul ” Teatru” lansat la Palat 19 

 

 

                                                             
19 

https://www.facebook.com/tele2drobeta/videos/424084374970226/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyM
zQ3OTo0MDg5NjE2NDk3Njk5MzE/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3
LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d  

 

https://www.facebook.com/tele2drobeta/videos/424084374970226/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MDg5NjE2NDk3Njk5MzE/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
https://www.facebook.com/tele2drobeta/videos/424084374970226/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MDg5NjE2NDk3Njk5MzE/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
https://www.facebook.com/tele2drobeta/videos/424084374970226/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MDg5NjE2NDk3Njk5MzE/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
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 25. 10. 2019 – RTS – Teatru, de Mihai Octavian Ioana 20 
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https://www.facebook.com/152632291977834/videos/563922577481847/UzpfSTI0MzA5Mjg1M
zAyMzQ3OTo0MDk2MTY2Njk3MDQ0Mjk/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_
USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d 

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/563922577481847/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MDk2MTY2Njk3MDQ0Mjk/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/563922577481847/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MDk2MTY2Njk3MDQ0Mjk/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/563922577481847/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MDk2MTY2Njk3MDQ0Mjk/?eid=ARAvn4t2v0UEZHtthMZZL_JZMXHntOt_USwCu3LeqUe9mvEKBoqHFan7k9qdQPvThjXQITepRJ2_7m_d
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 Luna noiembrie 2019  
 19. 11. 2020 – RTS – ( 19. 11. 2019 ) – Se mărește Biblioteca –21 
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https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1702832619854396/UzpfSTI0MzA5Mjg1
MzAyMzQ3OTo0MjYwOTU1NDEzODk4NzU/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96
YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX 

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1702832619854396/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MjYwOTU1NDEzODk4NzU/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1702832619854396/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MjYwOTU1NDEzODk4NzU/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1702832619854396/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MjYwOTU1NDEzODk4NzU/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX
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 22.11.2019 – RTS – Expoziție cu operele lui Voltaire 22 
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https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2596511167339817/UzpfSTI0MzA5Mjg1
MzAyMzQ3OTo0MjgyMTgyODc4NDQyNjc/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96Y
tSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX  

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2596511167339817/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MjgyMTgyODc4NDQyNjc/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2596511167339817/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MjgyMTgyODc4NDQyNjc/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2596511167339817/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0MjgyMTgyODc4NDQyNjc/?eid=ARDNuwyiFRqFAg9mM0iwPHmuFCX96YtSykZyg75qr27uLMW0n6V4Vjwv6oOJQcbAp5uWyMkcwW96DPlX
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 Luna decembrie 2019  
 20.12. 2019 – RTS – Colindători la Bibliotecă   23 

 

                                                             
23 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2574443319459342/UzpfSTI0MzA5Mjg1
MzAyMzQ3OTo0NDgyNTI5MjI1MDc0NzA/  

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2574443319459342/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0NDgyNTI5MjI1MDc0NzA/
https://www.facebook.com/152632291977834/videos/2574443319459342/UzpfSTI0MzA5Mjg1MzAyMzQ3OTo0NDgyNTI5MjI1MDc0NzA/
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 Comunicarea prin intermediul paginii de Facebook 24În luna martie 2019 a fost 
creată o pagină de Facebook a Bibliotecii în scopul popularizării activităților care au loc în 
Bibliotecă, a fondurilor existente în fiecare secție, precum și a anunțării evenimentelor 
viitoare. Până în acest moment, pagina are 1423 de aprecieri, este urmărită de 1451 
persoane, 97 de persoane s-au etichetat că au fost la Biblioteca Județeană. Rata 
vizualizărilor săptămânale a postărilor este de 8629 de persoane, în timp materialele video 
postate au un impact săptămânal de 741 de vizionări, ceea ce este un impact mai mult 
decât îmbucurător, având în vedere că pagina de Facebook nu are nici măcar un an de la 
înființare. 

 

                                                             
24 https://www.facebook.com/pages/category/Library/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-I-G-
Bibicescu-Mehedin%C8%9Bi-243092853023479/  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Library/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-I-G-Bibicescu-Mehedin%C8%9Bi-243092853023479/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-I-G-Bibicescu-Mehedin%C8%9Bi-243092853023479/
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Zilnic, se postează pe pagină articole care urmăresc în mod principal să prezinte avantajele 
informării din colecțiile de U.B. ale Bibliotecii, avantajele petrecerii timpului liber la Bibliotecă, 
avantajele lecturii, în mod general. Postările sunt distribuie în grupurile de Facebook ale 
comunității severinene, fapt care a dus la un număr de câteva mii de vizualizări zilnice. 
Utilizatorii, și nu numai aceștia, interacționează prin comentarii lăsate la postări, cărora 
bibliotecarii le răspund cu promptitudine.  De asemenea, Bibliotecarii care administrează pagina 
oferă referințe prin intermediul Messenger, referitoare la serviciile Bibliotecii, evenimentele care 
au lor. Prin intermediul mesageriei Facebook se trimit bibliografii, se fac rezervări de documente.  

Pentru Bibliotecă, rețeaua de socializare Facebook s-a dovedit a fi un instrument   util prin 
care am reușit să îmbunătățim imaginea Bibliotecii, să construim un sentiment de încredere în 
rândul comunității, să atragem utilizatori noi.  

 La finalul anului 2019 a fost creat un cont Instagram al Bibliotecii Județene unde se 
postează imagini relevante din activitățile Bibliotecii sau fondul de documente pe care îl 
deține; 
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IV. Măsuri luate pentru cunoașterea anumitor categorii de beneficiari  

Una dintre metodele folosite pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari a fost, 
bineînțeles, analiza evidenței statistice zilnice a activității de Bibliotecii, realizată în cadrul 
fiecărei secții.  

 Analiza Raportului statistic al Bibliotecii are erori de interpretare deoarece în anul 2019 nu 
a existat un centru unic de înregistrare al permiselor de Bibliotecă, acesta urmând a se înființa în 
anul 2020. Din cauza acestui fapt, un utilizator este înscris ca utilizator unic la fiecare secție a 
Bibliotecii, având acces la colecțiile Bibliotecii în baza Fișei contract de împrumut pe care se 
atribuie numărul de înregistrare. Implicit, același utilizator este reactivat la începutul fiecărui an la 
toate secțiile în care este înscris, aceeași eroare de interpretare existând și în cazul utilizatorilor 
activi. Nu se pot stabili astfel cu exactitate  datele despre statutul ocupațional al utilizatorilor, nu 
se pot împărți după vârstă sau după gen, utilizatorii noi înscriși, reînscriși sau vizați, nu se pot 
calcula costurile bibliotecii pentru fiecare utilizator activ.  

 Singurii indicatori  corecți sunt numărul total al vizitelor și unităților biblioteconomice 
difuzate în Bibliotecă, care în anul 2019 au fost: 

o Total vizite : 21593 
 Vizite directe la Bibliotecă: 18506 
 Solicitări telefonice, fax, poștă: 766 
 Vizite virtuale: 27 
 Nr. Participanți la programe și evenimente culturale: 2294 

 
o Total documente difuzate: 41483 

 Din care consultate în Bibliotecă: 6778 
 Cărți:35646 
 Publicații seriale: 5837 

Pentru achiziția documentelor specifice pentru utilizatori au fost utilizate cererile directe 
adresate fiecărei secții, concretizate de utilizatorii secțiilor în referatele de necesitate.  

În lipsa datelor statistice care să reflecte realitatea, categoriile de beneficiari a i Bibliotecii 
și caracteristicile acestora au fost identificate și descrise de bibliotecarii fiecărei secții, în baza 
metodei observației directe, a discuțiilor individuale sau de grup,  în funcție de preferințele de 
informare, de nevoile de studiu, de nevoile personale pe care Biblioteca le-ar putea îndeplini, prin 
organizarea anumitor tipuri de activități.  

De asemenea, bibliotecarii au înregistrat și nemulțumirile utilizatorilor în ceea ce privește 
serviciile oferite de fiecare secție, de fondul de documente, de infrastructura tehnică a Bibliotecii, 
de ambientul fiecărei secții, de comportamentul bibliotecarilor în relația cu utilizatorii sau 
partenerii.  
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În baza acestor observații/discuții directe s-au luat măsuri pentru remedierea unor 
probleme existente în fiecare secție , precum și măsuri de diversificare a serviciilor, de actualizare 
a fondului de documente, de amenajare a spațiilor.  

V. Grupurile țintă ale activităților instituției 

În anul 2019, unul dintre grupurile țintă al Bibliotecii a fost cel al utilizatorilor activi, ai 
fiecărei secții, pentru atragerea cărora am executat lucrări de renovare a tuturor spațiilor 
Bibliotecii, în scopul creării unui ambient cât mai atractiv pentru frecventarea Bibliotecii. De 
asemenea, am urmărit înnoirea fondului de carte care era depășit moral și uzat fizic. În  
majoritatea secțiilor Bibliotecii, au fost realizate casări al unui număr foarte mare de cărți care 
îndeplineau aceste condiții ( peste 9000 de volume). Achiziția de carte s-a realizat ulterior, 
exclusiv în funcție de nevoile reale ale utilizatorilor, concomitent cu achiziția titlurilor nou apărute 
în anii 2018 și 2019. S-a reușit, astfel, achiziția a unui număr de 4453 de volume, cu o valoare de 
142629,98 lei, cărora li s-au adăugat 3552 de volume provenite din donații, totalizând 8005 
volume, cu o valoare de 180453,47 lei. 

Din luna martie 2019, Sala ” I. G. Bibicescu” din Palatul Culturii ” Teodor Costescu” s-a 
redeschis, punând la dispoziția  comunității severinene atât spațiul existent pentru lectură,  
disponibil pentru 50 de persoane, precum și fondul tradițional de documente. Acestuia, i s-a 
alăturat din luna iulie 2019 un fond de presă veche de 6945 de u.b. și un alt fond de 7270 de cărți,  
datate între anii 1860-1945. Faptul că fondul de presă veche, cu o vechime considerabilă ( 1830-
1945) a fost pentru prima dată expus pentru studiu în sala de lectură, în cei aproape 100 de ani de 
la înființarea Bibliotecii, a făcut ca interesul utilizatorilor de a frecventa Sala ” I.G. Bibicescu”, 
pentru a vedea expozițiile tematice săptămânale sau , pur și simplu, de a studia presa veche, să 
crească exponențial.  

Deci, persoanele interesate atât de fondul de carte veche, cât și de cel de presă veche, au 
fost unul dintre grupurile țintă ale Bibliotecii. Pentru a-i atrage către Bibliotecă am organizat 
frecvent expoziții și, de asemenea, am popularizat fondul de carte veche si fondul tradițional prin 
intermediul mass-mediei locale și al paginii de Facebook.  

De asemenea, pe terasa, destul de generoasă ca spațiu, a Sălii ” I. G. Bibicescu, a fost 
amenajat un spațiu pentru lectura în aer liber, dotat cu mese și scaune, pentru 20 de persoane, 
acest spațiul fiind destul de solicitat pe timpul verii. 

Un alt grup țintă al bibliotecii, în anul 2019, cel alcătuit din elevii școlilor mehedințene. 
Pentru a-i atrage spre Bibliotecă, am renovat complet Secția Împrumut Carte pentru copii, prin 
execuția unor lucrări de reparații și înlocuirea mobilierului vechi, cu altul noi, în cele trei încăperi 
pe care le deține această secție. De asemenea, am achiziționat în afara unităților biblioteconomice 
existente, jocuri pentru elevi și am amenajat un spațiu în care copiii să se poată juca la playstation, 
achiziționând în acest sens aparatura corespunzătoare. Ca urmare a dotărilor la standarde 
moderne, în Secția Împrumut Carte pentru Copii s-au organizat săptămânal ateliere cu activități 
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educative, culturale, creative care sunt frecventate de copii de toate vârstele. De asemenea, Secția 
Împrumut Carte pentru Copii este folosită de cadrele didactice din Mehedinți pentru desfășurarea 
lecțiilor interdisciplinare. Copiii au fost prezenți în toate activitățile dedicate vârstei lor, 
concretizate în concursuri tematice, ateliere, școala de vară, programe dedicate anumitor sărbători 
religioase sau specifice comunității severinene. În majoritatea cazurilor, prima vizită a copiilor s-a 
efectuat în grupuri informale, însoțiți de cadrele didactice ( învățători, educatori, profesori) sau 
părinți ori bunici, ulterior, la o distanță relativ mică, de câteva zile, revenind însoțiți de părinți, 
devenind utilizatori activi ai Bibliotecii.  

Un alt grup țintă vizat în anul 2019 a fost cel al elevilor celor cinci  instituții de învățământ 
existente în arealul Secției Împrumut Casa Tineretului. Deoarece solicitările pentru desfășurarea 
unor activități în cadrul acestei secții nu au putut fi onorate în anii anteriori din cauza spațiului 
prea mic sau a condițiilor neconforme, în anul 2019 am mutat fondul de carte al acestei secții într-
un spațiu mult mai generos ( 1000 mp) aflat tot în incinta cădirii Casa Tineretului. Acest spațiu a 
fost renovat, în interiorul acestuia fiind înființată și o sală de studiu/activități culturale dotată cu 
mobilier corespunzător pentru 20 de locuri. Ca urmare a acestui fapt, a crescut numărul 
utilizatorilor dar și al activităților desfășurate, în interiorul acestei săli fiind deja desfășurate 
lansări de carte, cursuri, lecții deschise pentru elevi. Zilnic, în noul spațiu amenajat pentru lectură, 
grupuri de elevi își pregătesc proiectele comune, îndrumați de bibliotecarii acestei secții.  

Pe parcursul anului 2020, în exteriorul acestei săli va fi amenajată o terasă pentru lectura 
în aer liber și un centru  de activități pentru tineri, prognozând că numărul utilizatorilor va crește 
exponențial.  

Tot în anul 2020, va finalizată lucrarea de reabilitare a spațiului în care se află Secția 
Împrumut ” Andrei Stoianovici”, secție aflată în proximitatea principalelor instituții publice din 
Drobeta-Turnu Severin dar și a unui liceu,  fapt care va atrage o altă categorie de beneficiari care 
vor dori să-și satisfacă nevoia de lectură, prin utilizarea serviciilor bibliotecii. În această secție, va 
fi amenajat, în anul 2020, un spațiu destinat lecturii și activităților recreaționale, la subsolul 
clădirii. Clădirea are o vechime de 100 de ani iar subsolul acesteia are un aspect deosebit, specific 
construcțiilor perioadei interbelice, fapt care va constitui un punct de atracție atât pentru locuitorii 
municipiului, cât și pentru turiștii aflați în tranzit. 

Bineînțeles că un grup țintă a constat din pensionarii care frecventează toate secțiile 
Bibliotecii, pentru aceștia amenajându-se frecvent expoziții cu titlurile preferate. 

VI. Profilul beneficiarului actual 

Profilul beneficiarului actual ar fi reieșit dintr-o analiză statistică corectă a caracteristicilor 
utilizatorilor activi al Bibliotecii. Fiind în imposibilitatea în anul 2019 de a stabili cu exactitate un 
profil corect conturat, am încercat, totuși, să-l schițez din numărul vizitelor efectuate în fiecare 
secție, categoria de documente studiate ( împrumutate sau studiate în interiorul secțiilor), 
categoriile de utilizatori participanți la evenimentele Bibliotecii.  
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Aceste date le-am cules din Caietul de evidență statistică al fiecărei secții precum și din mapa 
fiecărui eveniment, realizată de Consiliul Științific al Bibliotecii.  

Astfel, pe parcursul anului 2019, beneficiarii principali ai serviciilor Bibliotecii au fost elevii 
aparținând tuturor categoriilor de vârstă, dar în mod principal cei din ciclul primar și gimnazial. 
Aceștia au realizat cele mai multe împrumuturi de documente și au participat la cele mai multe 
activități realizate în cadrul secțiilor Bibliotecii.  

O altă categorie de beneficiari, care până în 2019 a fost relativ scăzută, a fost cea formată din 
studenți. Frecventarea Bibliotecii de către studenți a crescut odată cu deschiderea Sălii ” I. G. 
Bibicescu”,  aceștia folosind-o ca sală pentru studiu individual atât în timpul sesiunilor de 
examene, cât și în timpul verii. 

Pensionarii au fost o altă categorie de beneficiari care au utilizat frecvent atât împrumutul 
documentelor la domiciliu, cât și studiul presei în Sala ” I. G. Bibicescu”.  

Odată cu implementarea accesului  în Bibliotecă pe baza permisului unic de acces, se va putea 
stabili cu exactitate un profil al beneficiarului serviciilor Bibliotecii, în funcțiile de mai multe 
caracteristici ca vârstă, profesie sau gen. În funcție de aceste caracteristici dar și în urma unei 
cercetări sociologice la nivelul instituției, vom putea adapta programele, proiectele și activitățile 
desfășurate la nevoile acestora.  

B. EVOLUȚIA PROFESIONALĂ A INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACESTEIA 
 

I. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 
la strategia culturală a autorității  

În anul 2019, activitatea profesională a angajaților Bibliotecii s-a desfășurat în concordanță 
cu direcțiile de acțiune din  Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020 și 
obiectivele din Strategia de Dezvoltare a Județului Mehedinți pentru perioada 2014-2020, 
modificată prin HCJ nr. 14/ 28. 02. 2017. 

În acest sens, am urmărit atingerea următoarelor aspecte: 

 Promovarea culturii locale și naționale  
 Promovarea autorilor locali/naționali prin expoziții organizate în 

secțiile Bibliotecii; 
 Lansări de carte ale autorilor locali; 
 Ateliere literare desfășurate în colaborare cu scriitori locali;  
 Materiale de promovare a autorilor locali/naționali 

 Valorificarea patrimoniului cultural mobil deținut de Biblioteca Județeană 
prin: 
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 Organizarea unor activități de evidențierea a  moștenii culturale  aflate în 
colecțiile Bibliotecii: 

 Expoziții tematice care au inclus fondul de documente vechi al 
Bibliotecii, carte și publicații seriale; 

 Pliante de prezentare al fondului de carte veche și presă 

 Popularizarea colecțiilor de carte veche și publicații seriale pe 
rețelele de socializare; 

 Activități de prezentare a colecțiilor grupurilor de elevei 
mehedințeni; 

 Includerea patrimoniului cultural deținut de Biblioteca Județeană în 
traseele turiștilor care tranzitează municipiul Drobeta-Turnu Severin 

 Vizite ghidate ale turiștilor care au vizitat Palatul Culturii ” Teodor 
Costescu”,  în Sala ” I. G. Bibicescu”, care au avut ca scop 
prezentarea mobilierului, tablourilor și fondului de carte veche, 
aflate în patrimoniul instituției, având o valoare culturală deosebită ; 

 Prezentarea cărților existente în Secția Patrimoniu grupurilor de 
turiști care au vizitat Palatul Culturii ” Teodor Costescu” sau 
Cetatea Medievală a Severinului; 

 Dezvoltarea ofertei de servicii culturale pentru producție și consum cultural 
de proximitate 
 Încurajarea accesului tinerilor la spațiile Bibliotecii pentru manifestarea 

potențialului creator;  

 Ateliere de arte creative desfășurate în spațiile Bibliotecii;  
 Diversificarea tipului de activități care pot fi desfășurate în secțiile 

Bibliotecii; 

 Ateliere săptămânale în Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 Organizarea Scolii de Vară; 
 Organizarea unui nou spațiu de lectură în Secția împrumut Casa 

Tineretului; 
 Lecții deschise organizate de cadrele didactice în spațiile 

Bibliotecii; 
 Realizarea proiectelor individuale/grup în spațiile Bibliotecii;  
 Ședințe de lucru ale diferitelor grupuri informale din municipiul 

Drobeta-Turnu Severin, desfășurate în spațiile Bibliotecii 
 Încurajarea tinerilor din mediul rural, din localitățile în care nu există 

bibliotecă comunală sau școlară, să frecventeze secțiile Bibliotecii 
Județene; 

 Activități desfășurate în secțiile Bibliotecii cu grupuri de copii din 
mediul rural; 

 Vizite ghidate ale copiilor din mediul rural, în secțiile Bibliotecii; 
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 Participarea copiilor din mediul rural la concursurile organizate de 
Bibliotecă; 

 Instituirea unor măsuri de protejare a patrimoniului cultural deținut de 
instituție 

 Instalarea unui sistem de supraveghere video a spațiilor în care se 
află fondul tradițional și colecțiile de carte veche; 

 Instalarea unui sistem de alarmă în spațiul Secției Patrimoniu; 
 Achiziția unor dulapuri speciale care asigură securizarea cărților 

vechi aflate în Secția Patrimoniu; 
 Dezvoltarea capacității instituționale prin programe de formare profesională 

în domeniul biblioteconomic 
 Înscrierea la cursul de formare profesională în biblioteconomie a 

bibliotecarilor care încă nu dețineau calificarea în domeniul 
biblioteconomic - un număr de 5 bibliotecari au fost înscriși la Modulul I al 
cursului ” Program de specializare pentru ocupația de bibliotecar” 

 
II. Orientarea activității profesionale către beneficiari 

Orientarea către beneficiar este un concept esențial pentru descrierea măsurii în care 
instituția este orientată către  comunitatea pe care o deservește.  

Anul 2019, a fost anul în care atenția a fost îndreptată exclusiv pe nevoile beneficiarilor, 
pe satisfacerea acestora într-un procent cât mai mare. Bineînțeles că identificarea nevoilor reale a 
beneficiarilor Bibliotecii ar fi necesitat un studiu sociologic aprofundat al comunității deservite, 
studiu pentru care nu a existat timpul necesar efectuării acestuia, din cauza schimbărilor survenite 
la conducerea instituției și, ulterior, din cauza reorganizării administrative a unor secții. 

Din acest motiv, am folosit ca reper Barometrul de consum cultural 2018, din care am 
extras activitățile culturale publice și non-publice potențiale a fi desfășurate și în Biblioteca 
Județeană, finalitatea fiind satisfacerea beneficiarilor de servicii publice. 

Am identificat activitățile potențiale a fi desfășurate, raportate de structura spațiilor 
deținute, dotările necesare și resursa umană, activitatea în cadrul Bibliotecii urmând trei axe 
principale: 

a. Amenajarea spațiilor deținute de Bibliotecă în conformitate cu activitățile 
care urmau a fi desfășurate, la standarde înalte și dotarea acestora  

 Măsuri întreprinse: 
 Secția Împrumut Carte pentru Copii 

 Lucrări de modernizare a interiorului spațiului: zugrăvire, tâmplărie PVC, jaluzele 
 Schimbarea mobilierului în cele trei încăperi ale spațiului 
 Achiziția unui aparat de aer condiționat și a unei centrale termice pe gaz  
 Achiziția unor sisteme desktop PC în cadrul secției 
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 Achiziția unei imprimante multifuncționale pentru uz intern și pentru utilizatori 
 Achiziția unei fântâni pentru utilizatori 
 Achiziția unui sistem play-station pentru copii 

 
 Secția Depozitul Legal de Documente 

 Lucrări interioare și exterioare de reabilitare a clădirii ( zugrăvire, reparații 
acoperiș, parchetare, schimbarea tâmplăriei, jaluzele, calorifere) 

 Dotarea secției cu mobilier și sistem complet PC  
 

 Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor 
 Lucrări de reabilitare interioare( zugrăvire, jaluzele ) 
 Achiziția unei multifuncționale, schimbarea sistemelor desktop  pentru cei 4 

bibliotecari din această secție. 
 Achiziția unui aparat de aer condiționat pentru asigurarea climatului  interior optim 

desfășurării activităților 
 Schimbarea iluminatului interior 
 Achiziția unui sistem de supraveghere video 

 
 Secția Patrimoniu  

 Achiziția mobilierului metalic pentru securizarea cărților și manuscriselor existente 
în această secție 

 Achiziția unui sistem de alarmă 
 Schimbarea sistemului desktop 
 Achiziția unui sistem de supraveghere  

 
 Secția Împrumut Știință și Tehnică  

 Înlocuirea tâmplăriei  
 Schimbarea instalației electrice și a corpurilor de iluminat 
 Înlocuirea caloriferelor 
 Înlocuirea parțială a rafturilor pe care sunt depozitate cărțile  

 
 Secția Împrumut Crihala  

 Înlocuirea tâmplăriei 
 Schimbarea instalației electrice și a corpurilor de iluminat 
 Înlocuirea parțială a rafturile de depozitare a cărților  
 Achiziția unui sistem de supraveghere video  

 Secția Împrumut Casa Tineretului 
 Mutarea fondului de carte într-un nou spațiu mai mare ( 1000 mp) 
 Reabilitarea spațiului nou închiriat ( lucrări de zugravire, schimbarea instalației 

electrice și a corpurilor de iluminat)  
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 Achiziția mobilierului pentru înființarea unui spațiu de lectură ( pentru 20 de 
locuri) 

 Schimbarea parțială a rafturilor de depozitare a cărților 
 Achiziția unei multifuncționale și a sistemelor desktop pentru cei trei bibliotecari 
 Achiziția unui sistem de supraveghere video a spațiului  
 

 Secția Împrumut Andrei Stoianovici 
 Realizarea de reparații capitale a clădirii( înlocuirea acoperișului, a tâmplăriei, 

lucrări de parchetare, zugrăvire) 
 

b) Diversificarea serviciilor pentru utilizatori 

Pe lângă serviciile existente până în anul 2019 ( împrumutul documentelor la domiciliu, 
anumite manifestări cu caracter cultural, lectura în cadrul a trei secții ) pe parcursul anului 
serviciile oferite au fost diversificate astfel: 

o Organizarea unor ateliere multidisciplinare periodice în Secțiile Împrumut carte pentru 
Copii, Împrumut Casa Tineretului și Sala ” I. G. Bibicescu”  

o pregătirea proiectelor personale sau studiu individual  în Secțiile Împrumut Casa 
Tineretului și Sala de Lectură ” I. G. Bibicescu”  

o Lectura în aer liber în Sala ” I. G. Bibicescu” și Secția Împrumut Carte pentru Copii  
o Spațiu de board game în Secția Împrumut Carte pentru Copii 
o Spații pentru jocuri logice în Secția Împrumut Carte pentru Copii și Secția Împrumut Casa 

Tineretului 
 

c) Manifestarea unei atitudini profesionale din partea salariaților, adaptate la 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor  

 
o clarificarea punctuală a sarcinilor pe care le au de executat salariații instituției, prin 

modificarea Fișei Postului fiecăruia dintre aceștia 
o în funcție de specificul fiecărei secții și abilitățile/aptitudinile individuale, salariații 

instituției au fost transferați în gestiunea corespunzătoare acestor criterii 
o organizarea unor ședințe de lucru periodice care au avut ca tematică modalitatea de 

relaționare cu utilizatorii 
 

III. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

Biblioteca, prin tipologia colecțiilor pe care le deține, trebuie să satisfacă, în primul rând,  
nevoia de cunoaștere, de informare  a comunității pe care o deservește. În al doilea rând, 
Biblioteca în perioada transformărilor sociale, economice și culturale, trebuie să vină în 
întâmpinarea altor tipuri de necesități și nevoi, astfel încât este necesar să-și diversifice gama de 
servicii pe care le oferă. Într-un mediu supus transformărilor, cu instituții care s-au adaptat din 
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mers nevoilor comunității, oferind servicii care demult erau proprii Bibliotecii, trebuie să ne 
adaptăm, să desfășurăm activități în mod profesionist, calitativ, aducând fiecărei activități 
desfășurate valoare culturală iar la final utilizatorul să plece cu satisfacția că timpul petrecu t în 
Bibliotecă a fost productiv, indiferent că vorbim despre informații, cunoștințe sau chiar emoții.  

Pentru a oferi produse sau servicii la standarde calitative Proiectul de management a 
urmărit o  organizare internă eficientă,  axată pe : 

1. Dezvoltarea infrastructurii interne axată pe trei paliere de acțiune: 
- Mediu atractiv de activitate pentru salariați 
- Dotări la standarde înalte pentru eficientizarea activității 

 
Observații: În anul 2019 au fost renovate secțiile Bibliotecii în proporție de 90%, fiind dotate 
cu mobilier nou și echipamente tehnice care să permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu în 
mod eficient; 
 

2. Personal calificat care își îndeplinește sarcinile în mod profesionist 
 

Observații: În anul 2019, au fost înscriși la cursul de formare în biblioteconomie cinci 
bibliotecari, finalizarea acestui curs fiind în anul 2020. Ca urmare a acestui fapt personalul 
de specialitate al Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” va fi calificat în proporție de 100% 
 

3. Diversificarea serviciilor oferite comunității se va realiza în concordanță cu posibilitățile 
instituției privitoare capacități și capabilități.  

 
Observații: Ca urmare a reorganizării secțiilor Bibliotecii, din punctul de vedere al spațiilor, 
a renovării și dotării acestora, utilizatorii au beneficiat de servicii noi, fapt care va continua 
și în anul 2020.  
 
4. Îmbunătățirea imaginii Bibliotecii în rândul comunității pe care o deservește. Această 

direcție de acțiune se va concretiza prin acțiune, informare, popularizare, comunicare. 
 

Observații: Biblioteca și-a îmbunătățit vizibil imaginea în rândul comunității datorită promovării 
intense cu ajutorul rețelelor de socializare, al mass-mediei și al materialelor de promovare 
proprii.  
 

5. Asumarea rolului de centru pentru educație permanentă în rândul tuturor categoriilor de 
utilizatori, oferind servicii de calitate, prin mijloace proprii sau cu ajutorul 
partenerilor/voluntarilor. 

 
Observații: În anul 2019, Biblioteca a început să ofere utilizatorilor spațiile sale în care să se 
desfășoare activități educative ale instituțiilor de învățământ, dar a creat și activități educative 
proprii pentru diferite categorii de utilizatori, fapt care va fi intensificat în anul 2020. 
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6. Punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial al județului Mehedinți, 

prin valorificarea colecțiilor proprii sau ale partenerilor. 
Observații: Patrimoniul cultural deținut de Bibliotecă este deosebit de valoros, fapt pentru care s-
au luat măsuri pentru securizarea și conservarea optimă a acestuia. De asemenea, fondul de 
documente de patrimoniu, deținut de Bibliotecă, a fost pus în valoare prin organizarea 
expozițiilor tematice sau prin promovarea în cadrul rețelelor de socializare sau în mass-media. 
 

7. Sprijinirea comunităților de români din afara granițelor țării prin acțiuni de promovare a 
valorilor culturale naționale, în special ale culturii scrise. 

 
Observații. Această direcție de acțiune va fi implementată începând cu anul 2020. 
 

8. Dezvoltarea rolului de bibliotecă județeană , prin coagularea tuturor bibliotecilor publice 
comunale/orășenești din județul Mehedinți, prin acțiuni comune de perfecționare profesională, 
sprijin reciproc, promovarea colecțiilor și a valorilor culturale ale județului Mehedinți .  

 
Observații. Această direcție de acțiune va fi implementată începând cu anul 2020. 

 
C. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI DE 

RESTRUCTURARE ȘI/SAU DE REORGANIZARE PENTRU MAI BUNĂ 
FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 

 
I. Măsuri de organizare internă 

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” Mehedinți funcționează în baza Regulamentului de 
Organizare și Funcționare, aprobat prin HCJ nr. 84/ 27. 06. 2019 și a Organigramei și a Statului de 
Funcții aprobate prin HCJ nr. 35/ 28. 03. 2019. 

În anul 2019, organizarea internă a instituției a vizat următoarele direcții: 

a. Reorganizarea internă a secțiilor Bibliotecii, în funcție de  fondul de unități 
biblioteconomice deținut, raportat la spațiu, dotări și personal, în funcție de 
cerințele utilizatorilor din zonele municipiului în care Biblioteca deține spații  

Din punct de vedere organizatoric, Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” este structurată 
în 12 secții și un compartiment, desfășurându-și  activitatea în 6 spații, din care trei spații sunt în 
proprietatea Bibliotecii, unul în folosință gratuită și două sunt în chirie. Secțiile existente în aceste 
spații se prezintă în felul următor: 

 Palatul Culturii ” Teodor Costescu”  
 Birou Manager  
 Compartimentul financiar, resurse umane, administrativ 
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 Componența – 7 posturi  : 
 1 economist S1A 

 1 secretar M1  

 1 referent de specialitate S1A 

 1 muncitor calificat M1 

 1 îngrijitor M1 

 1 muncitor necalificat M1 

 1 îngrijitor M1 - vacant 
 Secția Sala ” I. G. Bibicescu”  

 Servicii oferite : 
- Consultarea în incinta sălii a documentelor fondului tradițional de 

documente și a publicațiilor seriale vechi 
- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Pregătirea proiectelor individuale în incinta secției 
- Lectură în aer liber în spațiul special amenajat 
- Utilizarea sălii ” I. G. Bibicescu” pentru conferințe, lansări de carte, 

activități educative, concerte, serbări etc 
  Componența secției: 

- 1 bibliotecar S1A  
- 1 bibliotecar S1 A 

Observații: În anul 2019 a avut loc inventarierea fondului de documente ala acestei secții 
și de asemenea preluarea fondului de publicații seriale și a unui număr de cărți care 
corespundeau din punct de vedere cronologic profilului acestui fond, din cadrul Secției Sala ” 
Teodor Costescu”. Preluarea acestor U.B. a fost deosebit de anevoioasă deoarece acestea nu au 
fost verificate niciodată, de la constituirea lor( aproximativ 100 de ani), multe dintre ele figurând 
în registre proprii, nu în registrele oficiale ale instituției. Ca număr și valoare,  acestea nu figurai 
în gestiunea niciunei secții.  

 Secția Împrumut Limba Străină și Limba Română  
 Servicii oferite: 

- Împrumutul documentelor la domiciliu; 
- Consultarea documentelor în incinta Sălii ” I. G. Bibicescu”  
- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Pregătirea proiectelor individuale, cu materialele proprii sau cu 

documentele din cadrul secției,  în incinta Sălii ” I. G. Bibicescu”  
- Lectură în aer liber în spațiul special amenajat al Secției Sala ” I. G. 

Bibicescu” ;  
- Realizarea bibliografiilor la solicitarea utilizatorilor; 

 Componența secției 
- 1 bibliotecar - bibliograf S1A 
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Observații: Această secție a fost constituită inițial sub denumirea de Secția Carte Străină, 
fondul fiind unul specific, alcătuit numai din U.B. în limbi străine. În urma transferului de U.B. în 
Palatul Culturii ” Teodor Costescu” au venit solicitări din partea utilizatorilor pentru 
împrumutul sau studiul în incinta Sălii ” I. G. Bibicescu” și a documentelor în limba română, 
astfel că, în anul 2019 a fost modificată denumirea acesteia și structura fondului , devenind Secția 
Împrumut Carte Limba Străină și Limba Română 

 Spațiul Casa Pogany 
 

 Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor 
 Sarcini desfășurate  
 Componența: 4 posturi  

 1 bibliotecar SIA- catalogare 

 1 bibliotecar SIA - catalogare 

 1 bibliotecar SIA - evidență 
 1 bibliotecar SII - evidență 

 Sala ” Theodor Costescu” 
 Servicii oferite  

- Consultarea în incinta sălii a documentelor fondului tradițional de 
documente și a publicațiilor seriale vechi 

- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Pregătirea proiectelor individuale în incinta secției 
- Lectură în aer liber în spațiul special amenajat 

Observații: În anul 2019 această secție a fost închisă accesului publicului din cauza 
faptului că la finalul anului 2018 fondul a fost transferat din alte spații de depozitare( a fost 
disponibil publicului în perioada 2010-2018 în proporție de 30%, restul fiind împachetat) în 
spațiul din Casa Pogany. În anul 2019 fondul a fost aranjat conform normelor biblioteconomice, 
pe rafturi, fiind urmat de procedura de inventariere care are ca termen de finalizare luna iulie 
2020.  O mare parte a fondului acestei secții, s-a descoperit că nu a fost inventariat niciodată, 
procedura de inventariere fiind îngreunată de acest fapt. 

 Componența – 4 posturi de bibliotecar  
 

 Secția Depozitul Legal de Documente 
 Sarcini: 
 Componența ; 1 post de bibliotecar S1A 

Observații: fondul de documente al acestei secții a figurat doar în registre proprii, fiind 
neînregistrat numeric și valoric în documentele oficiale ale instituției și neevidențiat în Registrul 
de Mișcare a Fondurilor. Ca urmare a acestui fapt, în anul 2019 fondul a fost predat Secției 
Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor pentru a fi prelucrat biblioteconomic, 
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fiecărei U.B. componente fiindu-i atribuite număr de inventar și valoare. În urma prelucrării 
U.B., s-a descoperit faptul că existau foarte multe documente care nu aveau legătură cu județul 
Mehedinți, fapt pentru care au fost scoase din fond și redistribuite altor secții. Operațiunea de 
prelucrare biblioteconomică este la final, urmând ca fondul nou constituit să fie predat 
bibliotecarului, după care va urma operațiunea de inventariere ( acest fond nu a fost inventariat 
niciodată, de la constituirea sa). 

 Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 Servicii oferite  

- Împrumutul documentelor la domiciliu; 
- Consultarea documentelor în incinta spațiului secției 
- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Pregătirea proiectelor individuale, cu materialele proprii sau cu 

documentele în spațiul secției 
- Lectură în aer liber în curtea interioară a Casei Pogany, amenajată ca 

spațiu de lectură pe timpul verii 
- Ateliere săptămânale de art&craft 
- Vizionări de filme/documentare pentru copii 
- Spațiu pentru board game pe playstation sau cu jocurile existente în 

secției 
- Pregătirea temelor școlare în cadrul secției; 
- Evenimente culturale/educative: lansări de carte, serbări școlare, lecții 

interdisciplinare 
 Componența – 2 posturi bibliotecar  

- 1 post bibliotecar S1A 
- 1 post bibliotecar S1 

Observații: Secția Împrumut Carte pentru Copii a trecut printr-un amplu proces de 

transformare în anul 2019, interiorul secției fiind renovat și reutilat cu mobilier, dotări IT și 
jocuri utile desfășurării unor noi tipuri de activități. Aceste lucrări s-au efectuat fără a fi nevoie 
ca secția să fie închisă. 

 Spațiul Crihala ( str. Crișan, nr. 84) 
 

 Secția Împrumut Știință și Tehnică 
 Servicii oferite  

- Împrumutul documentelor la domiciliu; 

Observații: fondul de carte nu cuprinde grupele 7 și 8 din CZU. Spațiul este foarte 
restrâns, comparativ cu numărul unităților biblioteconomice, astfel că nu poate oferi decât 
împrumutul documentelor la domiciliu. În anul 2019, spațiul a fost renovat, dotat parțial cu 
rafturi noi, toate U.B. fiind acum aranjate pe raft, până în acest moment , o mare parte din fond 
fiind depozitat în cutii. 
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 Componența: 2 posturi de bibliotecar 
- 1 post bibliotecar S1A 
- 1 post bibliotecar M1A 

 
 Secția Împrumut Crihala  

 Servicii oferite 
- Împrumutul documentelor la domiciliu; 
- Consultarea documentelor în incinta spațiului secției 
- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Pregătirea proiectelor individuale, cu materialele proprii sau cu 

documentele în spațiul secției 
- Vizionări de filme/documentare pentru copii 
- Evenimente culturale/educative: lansări de carte, serbări școlare, lecții 

interdisciplinare 
 Componența: 2 posturi de bibliotecar  

- 1 post bibliotecar S1A 
- 1 post bibliotecar S1A 

 
 Spațiul Casa Tineretului( str. Crișan nr. 25) 

 

 Secția Împrumut Casa Tineretului 
 Servicii oferite : 

- Împrumutul documentelor la domiciliu; 
- Consultarea documentelor în incinta spațiului secției 
- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Pregătirea proiectelor individuale, cu materialele proprii sau cu 

documentele în spațiul secției 
- Lectură în aer liber în curtea interioară ( din anul 2020) 
- Ateliere săptămânale de art&craft 
- Vizionări de filme/documentare pentru copii 
- Spațiu pentru board game cu jocurile existente în secției 
- Pregătirea temelor școlare în cadrul secției; 
- Evenimente culturale/educative: lansări de carte, serbări școlare, lecții 

interdisciplinare 
- Cursuri IT ( din anul 2020) 

Observații: În anul 2019, începând cu luna octombrie, fondul de documente a acestei 
secții a fost transferat în alt spațiu, în incinta aceleiași clădiri, spațiul existent până în acest 
moment fiind necorespunzător din punctul de vedere al dimensiunii, raportată la fondul de U.B. și 
organizării unor tipuri de evenimente culturale. Astfel că, în decursul a trei luni, noul spațiu( 600 
mp spațiu interior și 400 mp terasă în aer liber) a fost renovat, fondul de U.B a fost transferat și 
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aranjat la rafturi, din luna decembrie 2019, acest spațiu fiind funcțional din toate punctele de 
vedere.  

 Componența: 3 posturi de bibliotecar S1A 
 

 Spațiul Casa Bratsvo ( str. Horia, nr.2A)  
 

 Secția Împrumut ”Andrei Stoianovici ” 
 Servicii oferite 

- Împrumutul documentelor la domiciliu; 

Observații: acest spațiu, deși este în proprietatea Bibliotecii,  având o suprafață destul de 
generoasă, nu permitea în interiorul celor două clădiri construite, oferirea altor sericii în afara 
împrumutului documentelor la domiciliul. Din acest motiv, dar li al faptului că, clădirea 
principală nu mai fusese reabilitată de la construirea sa ( anul aprox. 1925), s-a luat decizia 
executării unor lucrări ample de investiții, constând în reabilitarea totală, aici incluzând 
schimbarea integrală a acoperișului și a tâmplăriei, lucrări de parchetare și reabilitarea a 
zidăriei interioare și exterioare. Lucrarea are termen de finalizare luna martie 2020, din acest 
moment fondul de U.B. putând fi aranjat pe rafturi ( au fost schimbate rafturile existente, fiind 
achiziționate rafturi noi). În anul 2020 este prevăzută amenajarea unei săli de lectură în beciul 
clădirii principale, care are o formă și o structură deosebită, specifică clădirilor perioadei 
interbelice.  

 Componența – 4 posturi bibliotecar 
- 2 posturi bibliotecar S1A 
- 1 post bibliotecar S1 
- 1 post bibliotecar SII 

 
 Spațiul Secției Împrumut Literatură și Artă( str. Traian, nr……  

 
 Secția Împrumut Literatură și Artă  

 Servicii oferite  
- Împrumutul documentelor la domiciliu; 
- Consultarea documentelor în incinta spațiului secției 
- Servicii de scanare, tipărire, copiere  la echipamentele secției 
- Evenimente culturale/educative: lansări de carte, serbări școlare  

 Componența: 4 posturi bibliotecar 
 

b. Măsuri de organizare a activității care vizează resursa umană din cadrul 
Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” 

În anul 2018, luna decembrie, dosarele de personal ale angajaților instituției au fost 
verificate în urma unui audit al Consiliului Județean Mehedinți, constatându-se numeroase 
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nereguli, specificate în Raportul de control nr. 1867/ 14.12. 2019. Ca urmare a acestor nereguli, 
dar și pentru o eficientizare a activității care are legătură cu activitatea generală a instituției, au 
fost luate următoarele măsuri: 

- Actualizarea și arhivarea dosarelor fiecărui salariat, în conformitate cu 
prevederile legislative; Aranjarea documentelor din fiecare dosar, 
conform Legii Arhivelor; 

- Actualizarea Registrului general de evidență al salariaților, atunci când 
situația a impus-o; 

- Delegarea corectă a autorității, cu specificarea sarcinilor care revin, prin 
emiterea unor Decizii interne de numire în gestiunile Bibliotecii pentru 
salariații care își desfășura activitatea în anumite posturi, fără un 
document intern de numire pe post; 

- Modificarea Fișei Postului, cu specificarea sarcinilor fiecărui angajat, în 
funcție de specificul fiecărui compartiment/secție în care își desfășoară 
activitatea; 

- Întocmirea actelor adiționale atunci când au survenit schimbări ale 
CIM, ca urmare a modificării legislației în vigoare; 
 

c. Redefinirea modelelor de comportament în cadrul instituției atât în relația 
manager-angajat, cât și în ceea ce privește relația angajat – utilizator - partener 
/colaborator 
 Măsuri: 

- Consultarea, înainte de adoptarea unei decizii a tuturor persoanelor vizate în 
aplicarea acesteia, care a avut rezultate benefice atât în relația manager-
angajat, cât și în relația angajaților cu utilizatorii sau partenerii Bibliotecii;  

- Modificarea Codului Etic al Bibliotecii, prin consultare prealabilă a tuturor 
angajaților, stipulându-se modelele de comportament care vor fi adoptate în 
cadrul instituției, în timpul programului de activitate;  

- Responsabilizarea angajaților în ceea ce privește sarcinile îndeplinite la 
nivelul fiecărei secții, concretizate în documentele întocmite, prin stabilirea 
unor sarcini clare în Fișa Postului, prin monitorizarea prin sondaj a 
documentelor întocmite, prin corectarea documentelor incorect realizate; 

- Delegarea deciziilor de competență în cadrul comisiilor de lucru existente 
la nivelul Bibliotecii Județene și urmărirea modului în care s-au îndeplinit 
sarcinile . 

- Realizarea controlului îndeplinirii sarcinilor din Fișa Postului prin 
aprecierea comportamentelor pozitive, favorabile activității instituției, 
acordarea asistenței în cazul înțelegerii eronate a sarcinilor; 
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d. Alocarea resurselor financiare în funcție de prioritățile existente la nivelul 
instituției 

În anul 2019, prioritare pentru alocarea bugetară au fost spațiile în care atât utilizatorii, cât și 
salariații aveau acces, premisa fiind crearea unui mediu favorabil desfășurării activităților 
destinate utilizatorilor, dar și a desfășurării în condiții optime a sarcinilor de serviciu. Ca urmare a 
acestui deziderat, în proporție de 90% toate spațiile Bibliotecii Județene au fost reabilitate și 
dotate parțial cu mo0bilier nou. 

O altă prioritate a alocării bugetare au fost schimbarea dotărilor tehnice ale instituției și 
mărirea bugetului pentru achiziția unităților biblioteconomice, fapt care s-a realizat. 

II. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 
 a fost modificată Organigrama instituției, ca urmare a schimbării denumirii și structurii 

Secției Împrumut Carte Limba Străină și Limba Română, aprobată prin HCJ…… . 
 a fost modificat Statul de Funcții, ca urmare a avansării în treaptă a unui număr de 

patru bibliotecari.  
 a fost actualizată Fișa Postului a fiecărui angajat al Bibliotecii Județene, prin precizarea 

atribuțiilor și activităților specifice ale fiecăruia, în funcție de tipul secției în care 
figurează ca gestionari. 

 A fost actualizat Codul Etic al Bibliotecii Județene, în concordanță cu noile prevederi 
legislative, cu misiunea viziunea și obiectivele instituției,  aprobat prin Decizia nr. 79/ 
15. 10. 2019, fiind difuzat tuturor angajaților instituției; 

 A fost înființată Comisia de Etică, care are ca sarcini principale implementarea 
prevederilor Codului Etic adoptat, urmărind respectarea unor comportamente 
favorabile între salariați, dar și între salariați și utilizatori/colaboratori; 

 
III. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 

Deciziile majore la nivelul instituției au fost luate în urma consultării Consiliului de 
administrație al Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu”, acestea fiind: 

- Realizarea lucrărilor de reabilitare ale Secției ” Andrei Stoianovici” 
- Schimbarea denumirii Secției Împrumut Carte Limba Străină în Carte 

Limba Străină și Limba Română 
- Închirierea unui nou spațiu pentru Secția Împrumut Casa Tineretului 
- Modalitatea de mutare al fondului de unități biblioteconomice al Secției 

Împrumut Casa Tineretului, în noul spațiu închiriat 
- Instalarea de sisteme de supraveghere video ale spațiilor Bibliotecii;  
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IV. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sancționare) 

Conform Legii Bibliotecilor, formarea profesională a bibliotecarilor este asigurată de către 
Bibliotecă. Ca urmare a acestui fapt, în anul 2019 un număr de cinci bibliotecari, care nu dețineau 
nicio formare profesională în domeniul biblioteconomiei, deși  aveau o vechime de peste 4 ani în 
cadrul instituției, au fost înscriși la primul modul al cursului de formare profesională ” Program de 
specializare pentru ocupația de bibliotecar”. 

Aceștia vor participa în anul 2020 la modului al II-lea, în urma căruia vor obține diploma 
de calificare pentru meseria de bibliotecar. 

V. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri / 
refuncționalizări ale spațiilor 

Din punctul de vedere al utilizării spațiilor deținute sau închiriate, s-a avut în vedere 
utilizarea la maximum a suprafețelor pentru a asigura depozitarea unităților biblioteconomice, 
concomitent cu amenajarea unor zone în care să existe posibilitatea desfășurării activităților de 
animație culturală sau a altor evenimente culturale.  

 Casa Pogany – str. Ștefan Odobleja, nr. 59  
 Casa Pogany este un spațiu aflat în proprietatea  Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu”, 

cu o suprafață de  1473,82 mp. În acest spațiu se află patru secții, asupra cărora au avut loc 
intervenții de reabilitare/modernizare/dotare  după cum urmează: 

 Secția Împrumut Carte pentru  Copii 
- Lucrări interioare de zugrăvire 
- Lucrări de recompartimentare prin închiderea unui hol cu tâmplărie PVC și 

transformarea acestui în spațiu de depozitare 
- înlocuirea jaluzelelor 
- înlocuirea totală a mobilierului prin achiziția unui mobilier nou, în funcție 

de compartimentarea celor trei încăperi ale acestei secții;  
- achiziția unui aparat de aer condiționat pentru asigurarea unei temperaturi 

optime pe timpul verii/ierni; 
- achiziția unei noi centrale pe gaz și schimbarea instalației termice; 
- achiziția unei fântâni de apă pentru utilizatorii secției;  
- achiziția unor rafturi de prezentare a cărților secției;  
- înființarea unui spațiu destinat jocurilor, prin achiziția unui playstation, cu 

jocurile preferate de copii, precum și a unei game variate de jocuri logice și 
de societate 

- înlocuirea PC-urilor bibliotecarilor cu altele noi; 
- achiziția unei multifuncționale pentru uzul copierii/scanării/ printării 

documentelor secției dar și ale utilizatorilor; 
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 Imagini înaintea renovării Secției Împrumut Carte pentru Copii 
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 Imagini din Secția Împrumut Carte pentru Copii din prezent 
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 Secția Depozitul Legal de Documente  
- A fost mutată din clădirea principală Casei Pogany într-o altă clădire, care a 

fost renovată complet ( reparații acoperiș, tâmplărie PVC, parchet, 
zugrăvire, instalație electrică, racordare la rețeaua termică a spațiului, 
calorifere, jaluzele)  

- Dotare cu rafturi noi; 
 

 Secția Sala de Lectură ” Teodor Costescu”  
- montarea de jaluzele verticale la toate cele cinci încăperi ale acestei secții,  

în scopul protejării documentelor; 
- achiziția unei multifuncționale pentru uzul copierii/scanării/printării 

documentelor secției dar și ale utilizatorilor; 
 

 Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor  

- Mutarea secției într-un spațiu mai mare din clădirea principală, în care s-au 
executat lucrări de zugrăvire și înlocuire a jaluzelelor, precum și montarea 
unui aer condiționat care să asigure temperatura optimă în timpul verii;  
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 Spațiul Crihala  
 

 Secția Împrumut Știință și Tehnică 
- Schimbarea integrală a instalației electrice și a corpurilor de iluminat; 
- Înlocuirea parțială a rafturilor; 
- Înlocuirea tâmplăriei metalice cu tâmplărie PVC 
- înlocuirea rețelei termice ( calorifere, instalație țevi) 
- montare jaluzele verticale; 
- achiziția unei multifuncționale; 
- achiziția unei fântâni pentru utilizatori; 
- înlocuirea unității PC 

 
 Imagini înainte de renovare 
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 Imagini după renovare  
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 Secția Împrumut Crihala, str. Crișan, nr. 84 
 

- Înlocuirea rețelei electrice; 
- Înlocuirea parțială a rafturilor de depozitare;  
- înlocuirea tâmplăriei și a jaluzelelor ; 
- achiziția unei multifuncționale; 
- înlocuirea unei unități PC; 

 Imagini înainte de reabilitare  
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 Imagini după renovare  
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 Spațiul Casa Tineretului, Str. Crișan, nr. 25 

Secția Împrumut Casa Tineretului, până în luna octombrie 2019, a funcționat într-un spațiu 
de 222mp, cu un fond de peste 53000 de unități biblioteconomice . Din luna octombrie 2019, a 
fost închiriat un alt spațiu, în incinta aceleiași clădiri, cu o dimensiune totală de 1000 de mp, din 
care 600 mp spațiu interior și 400 mp spațiu exterior.  

Acest spațiu a fost renovat ( lucrări de schimbare a instalației electrice, montare corpuri de 
iluminat, zugrăvire, achiziția a 65 de rafturi metalice de depozitare a unităților biblioteconomice). 
De asemenea a fost achiziționat mobilier ( mese și scaune) pentru amenajarea unei săli de lectură 
pentru 20 de persoane.  

În scopul diversificării serviciilor, au fost achiziționate jocuri logice și de societate, 
material pentru ateliere de art&craft. Au fost înlocuite unitățile PC ale celor trei bibliotecari și a 
fost achiziționată o multifuncțională. 

Spațiul este monitorizat împotriva intrării prin efracție cu sistem video.  

 Imagini din fostul spațiu al Secției Împrumut Casa Tineretului  
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 Imagini ale Secției Împrumut Casa Tineretului în noul spațiu 
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 Clădirea Bratsvo, str. Horia Nr. 2A 

Clădirea Bratsvo, în care se află Secția Împrumut ” Andrei Stoianovici”,  a beneficiat de 
ample lucrări în scopul reabilitării complete. În acest sens, a fost înlocuit acoperișul, tâmplăria 
interioară și exterioară, au fost parchetate cele 5 încăperi, au fost executate lucrări exterioare și 
interioare de reabilitare a zidăriei. În acest moment, în incinta clădirii au loc finisajele, termenul  
final de execuție al lucrării fiind luna martie 2020. A fost achiziționate rafturi metalice pentru 
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două dintre încăperi, iar pentru trei încăperi a fost comandat mobilier de lemn, în funcție de 
dimensiunea fiecăreia.  

Secția a fost  dotată cu o multifuncțională, au fost achiziționate două PC uri noi și sistem 
video de supraveghere.  

 În anul 2020, în subsolul acestei clădiri va fi amenajată o sală de lectură.  

 Secția ” Andrei Stoianovici ” înainte de reabilitare 
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 Secția ” Andrei Stoianovici ” în cursul reabilitării 
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 Palatul Culturii ” Teodor Costescu”  

Cea mai spectaculoasă sală din Palatul Culturii ” Teodor Costescu” este Sala ” I. G. 
Bibicescu”, în interiorul cărei a se găsesc peste 40000 de volume ale fondului tradițional de 
documente, la care s-au adăugat în anul 2019 un fond  de 14185 de unități biblioteconomice care 

cuprinde reviste, ziare și cărți care au apărut în perioada 1830-1945.  

Spectaculozitatea acestei săli constă și din faptul că a fost mobilată cu mobilierul primit ca 
donație  de I. G. Bibicescu, acum aproximativ 100 de ani, mobilier care a fost strâns din toate 
spațiile Bibliotecii, în care fusese depozitat timp de opt ani. Acesta a fost curățat, reasamblat și 
montat în interiorul Sălii ” I. G. Bibicescu”. De asemenea, au fost descoperite tablouri fără ramă și 
două manuscrise legate de istoricul Bibliotecii, toate acestea fiind înrămate și puse la loc de cins te 
în interiorul sălii.  

Mesele de lectură sunt cele de acum 100 de ani, fiind recuperate din beciul Casei Pogany, 
recondiționate și instalate în sala de Lectură. Pentru a folosi această sală ca spațiu de studiu și 
lectură,  au fost achiziționate 50 de scaune. Deoarece iluminatul nu era corespunzător, sala fiind 
luminată cu spoturi de la 4 metri înălțime, au fost instalate proiectoare e balustradele pasarelei.  
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Balconul Sălii” I. G. Bibicescu” , un spațiu destul de generos, a fost mobilat cu mobilier 
din fier forjat, care are inițialele Bibliotecii Județene. Când temperatura permite, Balconul 
Bibliotecii este utilizat ca spațiu de lectură în aer liber. 

Deoarece în spațiul din palatul Culturii ” Teodor Costescu” se află și cărțile susceptibile a 
face parte din patrimoniul cultural național, depozitate în Secția Patrimoniu, a fost achiziționat 
mobilier metalic pentru protejarea acestora, precum și sistem de alarmă și sistem de supraveghere 
video a căii de acces în spațiile Bibliotecii Județene. 
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VI. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității, 
sau a altor organisme de control în perioada raportată 

 

În anul 2019, Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu ” a primit următoarele 
controale/verificări/auditări: 

1. La data de 19. 03. 2019 secțiile Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” au fost verificate 
din punctul de vedere al respectării normelor privind apărarea împotriva incendiilor. 
Măsurile lăsate pentru îndeplinire au fost consemnate în Procesul Verbal de control nr. 
825/ 19. 03. 2019. 

Dintre acestea, au fost îndeplinite următoarele: 

- Locul de amplasare al stingătoarelor este vizibil în fiecare secție;  
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- Cărțile sunt așezate în totalitate pe rafturi sau în cutii ( cele care sunt 
propuse spre casare sau dubletele)  în toate secțiile Bibliotecii Județene; 

- Centrala termică din spațiul Pogany a fost mutată într-un spațiu adecvat, în 
care nu sunt depozitate alte materiale; 

- A fost montat iluminat de evacuare în majoritatea secțiilor Bibliotecii;  
- a fost înlocuită instalația electrică și au fost montate corpuri de iluminat noi 

în toate secțiile Bibliotecii Județene; 
- au fost afișate planurile de evacuare în toate secțiile Bibliotecii;  
- au fost instalați senzori de fum, conectați la centrală proprie, în secția 

Împrumut ” Andrei Stoianovici”. 
 

2. La data de 02. 08. 2019, Biblioteca Județeană a fost verificată de către o echipă de control 
a Consiliului Județean Mehedinți, Compartimentul Audit Public Intern, care a avut ca 
misiune de control ” Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019. ”  

În urma controlului Biblioteca Județeană ” I.  G. Bibicescu” a avut de îndeplinit o serie de 
măsuri consemnate în Raportul de Audit nr. 10878/ 19. 08. 2019, înregistrat la Biblioteca 
Județeană sub nr. 2155/ 13. 09. 2019. Planul de acțiune și calendarul recomandărilor a fost 
respectat în proporție de 90%,  Biblioteca Județeană solicitând prelungirea termenului final de 
îndeplinire a măsurilor.  

Dintre măsurile îndeplinite menționez: 

- constituirea, prin act administrativ, la nivelul Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” a unei 
comisii de etică, care să asigure monitorizarea modului de aplicare și respectare a Codului Etic 
al Bibliotecii;  

- Actualizarea Codul etic al Bibliotecii, conform normelor legislative actuale;  

- organizarea sesiunilor de informare a salariaților Bibliotecii Județene, în cea ce privește 
prevederile Codului Etic actualizat, și difuzarea acestuia salariaților;  

- Efectuarea testărilor periodice în vederea verificării gradului de cunoaștere de către angajați 
a Codului Etic; 

3. În data de 06. 11. 2019, Biblioteca a primit control  din partea reprezentanților Agenției 
Județene de Plăți și Inspecție  Socială Mehedinți , care a avut ca obiectiv ” Verificarea 
asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat de 
către primării, săli de spectacole, muzee, biblioteci, săli de sport, complexe comerciale. În 
urma verificărilor, au fost lăsate măsuri de îndeplinit în ceea ce privește accesibilizarea 
accesului în secțiile instituției a persoanelor cu dizabilități.  
În secțiile care permit instalarea unei rampe de acces, conform normelor legislative, se vor 
efectua lucrări pentru instalarea acestora. De asemenea, în două din secțiile Bibliotecii 
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Județene, vor fi amenajate grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități. Măsurile 
lăsate în urma controlului au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 2646/ 06. 11. 2019.  

De asemenea, în anul 2019, Biblioteca Județeană a îndeplinit și măsurile 
controalelor/verificărilor/auditărilor care au avut loc în anul 2018, care nu au fost îndeplinite, 
acestea fiind realizate în proporție de 90%. 

 

D. EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUȚIEI 
 

I. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 
contabil al perioadei raportate 

  
1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2019 

 Biblioteca Județeană ”I.G. Bibicescu” Mehedinți, conform prevederilor Legii 334/2002, 
este instituție publică, cu finanțare prin subvenții integral de la bugetul local al Consiliului 
Județean Mehedinți. 

 BUGET anul 2019 la Biblioteca Județeană ”I.G. Bibicescu” Mehedinți: 3.551.000 lei, din 
care: 

 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:  3.301.000 lei, din care: 

               - Cheltuieli curente:   3.301.000 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal:  2.212.500 lei; 
- Bunuri și servicii: 1.088.500 lei. 

 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:     250.000 lei, din care: 

              - Cheltuieli de capital:     250.000 lei, din care: 

    - Alte active fixe:        20.000 lei; 

    - Reparații capitale aferente 

        activelor fixe:      230.000 lei. 

 EXECUȚIA CHELTUIELILOR  se prezintă astfel: 

 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:  3.282.895 lei, din care: 

   - Cheltuieli curente     3.289.762 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal:  2.203.989 lei; 
- Bunuri și servicii:  1.085.773 lei; 

   - Plăți efectuate în anii precedenți      - 6.867 lei. 
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   și recuperate în anul curent 

 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:     244.190 lei, din care: 

              - Cheltuieli de capital:   244.190 lei, din care: 

    - Alte active fixe:      20.000 lei; 

    - Reparații capitale aferente 

     activelor fixe:     224.190 lei. 

Buget de venituri și cheltuieli 
- lei - 

Buget aprobat 
- lei - 

Buget 
realizat 
- lei - 

Grad de utilizare 
a bugetului 

Venituri totale, din care: 3.551.000 3.533.952 99,52% 
Alocații/subvenții 3.551.000 3.533.952 99,52% 
Cheltuieli totale, din care: 3.551.000 3.533.952 99,52% 
Cheltuieli de personal 2.212.500 2.203.989 99,62% 
Bunuri și servicii 1.088.500 1.085.773 99,75% 
Cheltuieli de capital 250.000 244.190 97,68% 
 

 La Titlul I Cheltuielile de personal plățile totale au fost de 2.303.989 lei, respectiv 
99,62% din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după cum urmează:  

                                                             - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod 
Credite 
bugetare 

Plăți 
efectuate 

I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.212.500 2.203.989 

1. Cheltuieli salariale în bani 10.01 2.114.500 2.106.325 

 - salarii de bază 10.01.01 1.806.500 1.798.704 

 - alte sporuri 10.01.06 182.500 182.401 

 - indemnizaţia de hrană 10.01.13 125.500 125.220 

2. Cheltuieli salariale în natură 10.02 51.000 50.750 

 - tichete de vacanță 10.02.06 51.000 50.750 

3. Contribuţii 10.03 47.000 46.914  

 - contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 47.000 46.914 
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 Cheltuielile de personal au fost destinate acoperirii drepturilor salariale, prevăzute de 
actele normative în vigoare, ale întregului personal al Bibliotecii Judeţene ”I.G. Bibicescu” 
Mehedinţi şi a cotelor de contribuţii pe anul 2019. 

 Nivelul salarizării în anul 2019 a fost cel prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată și O.U.G. nr. 114/2018, privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare. 

 Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 

  - aprobat: 62,31 % 

  - realizat: 62,37 %. 

 Gradul de acoperire a salariilor din subvenții: 

  - aprobat: 100,00 % 

  - realizat: 100,00 %. 

 La Titlul II Bunuri si servicii plățile totale au fost de 1.085.773 lei, respectiv 99,75% din 
valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după cum urmează:   
                                                          - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod 
Credite 
bugetare 

Plăți 
efectuate 

II BUNURI ŞI SERVICII 20 1.088.500 1.085.773 

1. Bunuri şi servicii 20.01 404.150 402.025 

 - furnituri de birou 20.01.01 55.500 55.487 

 - materiale pentru curăţenie 20.01.02 4.700 4.699 

 - încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 60.700 59.838 

 - apă, canal, salubritate 20.01.04 10.000 9.544 

 - carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 3.250 3.250 

 - piese de schimb 20.01.06 - - 

 - transport 20.01.07 3.400 3.242 

 - poştă, telefon 20.01.08 26.100 25.954 
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 - alte bunuri şi servicii 20.01.30 240.500 240.011 

2. Reparaţii curente 20.02 124.100 124.090 

3. Alte obiecte de inventar 20.05.30 324.100 324.092 

4. Cazare 20.06.01 17.776 17.776 

5. Cărţi şi publicaţii 20.11 150.000 149.938 

6. Pregătire profesională 20.13 4.250 4.250 

7. Alte cheltuieli (chirii) 20.30.04 64.100 63.602 

 

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost stabilite pe baza actelor normative 
specifice domeniului de activitate, precum şi a legislaţiei care reglementează normativele de 
cheltuieli. 

 La Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent avem 
următoarea situație: 

                                         - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod Suma 

XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI 
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

85 - 6.867 

1. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 
2018  

85.01.01 - 6.867 

 
 
 La Titlul XIII Active nefinanciare plățile totale au fost de 244.190 lei, respectiv 97,68% 
din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după cum urmează:    
                                                                - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod 
Plăți 
efectuate 

XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 244.190 

1. Active fixe 71.01 244.190 
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 - alte active fixe 71.01.30 20.000 

 - reparații capitale aferente activelor fixe 71.03.00 224.190 

 
 Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor: 

  - aprobat: 7,04 % 

  - realizat: 6,91 %. 

2. Organizarea și conducerea evidenței operative și contabile 
 
 - Înregistrările în contabilitatea Bibliotecii Județene ”I.G. Bibicescu ” Mehedinți s-au 
efectuat pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv, în mod 
cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor în ordinea datelor calendaristice de 
întocmire a acestora și sistematic în conturile sintetice și analitice.  
 - Au fost respectate regulile impuse de prevederile legale privind completarea 
documentelor justificative. 
 - A fost organizată și condusă contabilitatea sintetică și analitică în concordanță cu planul 
de conturi pentru instituții publice;  
 - S-au respectat prevederile Legii contabilității privind întocmirea balanțelor de verificare 
sintetice și analitice;  
 - La întocmirea balanțelor de verificare analitice s-a urmărit cuprinderea și reflectarea în 
contabilitate a tuturor operațiunilor care au dus la modificarea structurii și valorii elementelor 
patrimoniale de activ și de pasiv.  
 
3. Înregistrarea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare pe structura clasificației 

bugetare 
 
 Biblioteca Județeană ”I.G. Bibicescu” Mehedinți, prin Compartimentul Financiar, Resurse 
Umane, Administrativ a condus și organizat evidența plăților de casă și a cheltuielilor efective din 
mijloace bugetare pe structura clasificației bugetare cu respectarea prevederilor art. 17 din Legea 
82/1991 modificată și completată și a Legii nr. 273/2006 a Finanțelor Publice Locale.  
 

4. Întocmirea Contului de execuție bugetară al Bibliotecii Județene ”I.G. Bibicescu” 
Mehedinți pe anul 2019 
 
 Contul de execuție al instituției s-a întocmit conform prevederilor din Legea 273/2006 
privind Finanțele Publice Locale, la partea de cheltuieli, având în vedere că instituția nu realizează 
venituri, fiind finanțată integral de la bugetul local.  
 Contul de execuție și detalierea cheltuielilor la 31 decembrie 2019 s-au întocmit pe 
structura bugetului și a clasificației bugetare.  
 
5. Încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 
 
 Compartimentul Financiar, Resurse Umane, Administrativ a întocmit lucrările 
premergătoare de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019, constând în:  
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 - înregistrarea în conturi a tuturor operațiunilor economice și financiare aferente activității 
instituției până la 31 decembrie 2019;  
 - în termenul legal stabilit s-a întocmit Bilanțul contabil și contul de execuție pentru anul 
2019, care a fost vizat de Trezoreria Drobeta-Turnu Severin;  
 - s-au respectat corelațiile și restricțiile bilanțiere;  
 - bilanțul contabil și contul de execuție bugetară pentru anul 2019 al Bibliotecii Județene 
”I.G. Bibicescu” Mehedinți au fost depuse la Consiliul Județean Mehedinți, ordonatorul principal 
de credite.  
 

6. Depunerea declarațiilor on-line și accesarea aplicațiilor FOREXEBUG 
 
 S-au realizat în baza certificatului digital calificat cu nr. 6EB045149B6F68B7. 
 

III.Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată 

Observații: Pentru calculul cheltuielilor pentru fiecare beneficiar, am considerat ca beneficiar al 
Bibliotecii fiecare persoană care intră în secțiile Bibliotecii, în baza unei Fișe contract de 
împrumut, sau fără fișă, adică numărul vizitatorilor. Am considerat acest  fapt, deoarece 
Biblioteca a fost tranzitată în anul 2019 de grupuri de turiști care au beneficiat de toată 
infrastructura( salariați, echipamente, documente etc ) Bibliotecii.  

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță Valoare numerică 

1 Cheltuieli pe beneficiar( subvenție+venituri-
cheltuieli de capital 

3.289.762 lei/ 21593 vizitatori  -
152, 35 lei/ vizitator 

2 Fonduri nerambursabile atrase ( lei ) 0 
3 Număr de activități educaționale 90 
4 Număr de apariții media ( fără comunicate de presă)  23  
5 Număr de beneficiari neplătitori 21593 
6 Număr de beneficiari plătitori  0 
7 Număr de expoziții/ frecvența medie zilnică  45 de expoziții/ 89 vizite/zi 
8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 7 proiecte/ 90 acțiuni cultural-

educaționale 
9.  Venituri proprii din activitatea de bază 0 
10.  Venituri proprii din alte activități  0 
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE 
MANAGEMENT  

 
I. Viziune 

Pentru perioada de management prevăzută, viziunea acestei instituții de cultură a fost 
definită în modul următor: 

În următorii cinci ani, Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” Mehedinți va dobândi 
recunoaștere atât pe plan local, județean, cât și național prin: 

- o calitate înaltă a serviciilor oferite; 
- o puternică motivare și angajare în desfășurarea activităților întreprinse și atitudini 
profesionale calitative din partea angajaților săi; 
- un climat pozitiv, motivant pentru toți utilizatorii;  
- rol cultural, educațional, formal și informal de lider al serviciilor pe care le oferă în 
comunitatea deservită; 
- dezvoltarea unor relații pozitive, benefice cu partenerii actuali și cei potențiali atât pe 
plan local, cât și național ori internațional; 
- produse culturale și educaționale de o calitate excepțională;  
 
II. Misiune 

Satisfacerea nevoilor culturale, intelectuale, educaționale și de petrecere a timpului liber în 
cadrul comunității, prin accesul la resursele Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” , concomitent 
cu participarea activă la îmbunătățirea calității vieții mehedințenilor prin programul propriu de 
servicii cu caracter public. 

 
III. Obiective ( generale și specifice)  

Obiective generale: 
Biblioteca Județeană, prin activitățile pe care le va desfășura, și-a propus: 

 Să îndeplinească toate sarcinile care îi revin, conform prevederilor legislației în vigoare, în 
calitatea sa de Bibliotecă Județeană 

 Să creeze un mediu de activitate la standarde calitative superioare atât pentru salariați, cât 
și pentru utilizatori 

 Să diversifice gama de servicii oferite utilizatorilor, în concordanță cu nevoile acestora 

 Să-și consolideze rolul de centru de informare și documentare 

  Să-și consolideze rolul de centru de educație non-formală și formare personală și 
profesională, prin intermediul unor programe/proiecte calitative  

 Să organizeze activități cu specific cultural pentru comunitatea deservită, valorificând 
colecțiile deținute 
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 Să creeze în rândul comunității deservite o imagine pozitivă, prin abordarea unei politic de 
promovare și de marketing eficiente 

 Să extindă cooperarea inter-bibliotecară, atât cu bibliotecile publice din județ, cât și cu cele 
existente la nivel național sau internațional 

 Creșterea contribuției la perpetuarea valorilor românești în comunitățile de români din 
afara granițelor țării 

 Accentuarea rolului de bibliotecă coordonatoare pentru bibliotecile publice comunale și 
orășenești din județ 

 Să atragă noi surse de finanțare necesare modernizării spațiilor, dotărilor materiale și 
tehnice, precum și a serviciilor oferite 
 
Obiective specifice: 
 
Pentru îndeplinirea obiectivelor generale Biblioteca Județeană este nevoie de : 
 Creșterea numărului documentelor specifice, în funcție de nevoile de informare ale 

utilizatorilor; 
 Dezvoltarea serviciilor bazate pe tehnologia informației și comunicării 
 Desfășurarea unor proiecte de alfabetizare a tuturor categoriilor de utilizatori în 

domeniul mediului virtual 
 Punerea în valoare a colecțiilor proprii  care reflectă patrimoniul cultural național 

român 
 Înființarea unor noi servicii, în concordanță cu nevoile utilizatorilor  

 Crearea unor produse editoriale proprii  
 Diversificarea proiectelor care vizează modalități de educare non-formală 

 Creșterea numărului și calității parteneriatelor încheiate, astfel încât prin acestea 
Biblioteca să contribuie la procesul de dezvoltare durabilă al comunității pe care o 
deservește  

 Popularizarea colecțiilor Bibliotecii prin pliante, afișaj stradal ( panouri) în spațiile 
bibliotecii, afișe, broșuri informative 

 Popularizarea  colecțiilor și activităților Bibliotecii în mediul on-line 

 Încheierea unor parteneriate cu reprezentanții mass-mediei locale 

 Diversificarea programelor de formare profesională în concordanță cu nevoile 
instituției 

 Îmbunătățirea condițiilor de activitate 

 Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în condiții optime 
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IV. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management 

Prin programele propuse se va urmări satisfacerea nevoilor de lectură, informare, 
cunoaștere, educare, dezvoltare și recreere ale utilizatorilor prin creșterea și diversificarea 
colecțiilor deținute  ( colecții tradiționale și digitizate ). 

- modernizarea serviciilor existente și înființarea altor servicii noi, în concordanță cu 
nevoile și solicitările utilizatorilor; 
- oferirea unor servicii calitative, în mod profesionist, prin intermediul unui personal 
bine pregătit și motivat în acțiunile pe care le desfășoară; 
- perfecționarea sistemului de evaluare internă prin stabilea indicatorilor de evaluare a 
performanței angajaților , precum și a activității bibliotecii;  
- extinderea competențelor salariaților în ceea ce privește adaptarea la desfășurarea 
sarcinilor cu ajutorul mijloacelor tehnologice, precum și dobândirea competențelor 
necesare pentru scriere/accesarea/implementarea proiectelor cu finanțare externă;  
- extinderea ariei parteneriatelor atât cu instituțiile similare, cât și alte tipuri de 
instituții, precum și alte organizații din mediul privat, naționale cât și internaționale, 
 
V. Strategie și plan de marketing 

Strategia și planul de marketing vor viza creșterii vizibilității colecțiilor, activităților și 
serviciilor Bibliotecii Județene în spațiul public, fizic și on-line. Acest lucru va avea scopul 
formării unei imagini pozitive a Bibliotecii în percepția comunității pe care o deservește prin 
următoarele acțiuni: 

 Încheierea unor contracte cu mass-media locală pentru popularizarea 
serviciilor/acțiunilor Bibliotecii; 

 Promovarea prin mijloace proprii la sediile fiecărei secții: pliante, afișaj stradal, broșuri 
oferite utilizatorilor sau potențialilor utilizatori;  

 Crearea de conținut calitativ, atractiv în mediul on-line; 

 Creșterea interacțiunilor cu utilizatorii în mediul on-line; 

 Transmisiuni live în mediul on-line ale activităților desfășurate; 
 

VI. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 Modernizarea continuă a spațiilor Bibliotecii și a dotărilor acestora și creșterea 
calității serviciilor oferite 

 Actualizarea și punerea în valoare a colecțiilor Bibliotecii  
 Biblioteca – centru cultural 

 Biblioteca – un mediu propice educației non-formale 

 Biblioteca – locul în care mă dezvolt, mă simt bine, mă simt susținut 
 Împreună dezvoltăm comunitatea mehedințeană 

 Românii de aici și de dincolo 
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 Dezvoltarea Bibliotecii prin proiecte cu finanțare externă 
 

VII. Proiecte din cadrul programelor 

Pentru perioada 2019 –  2023 s-au propus următoarele programe, desfășurate în proiecte 
care se vor concretiza în activități, acțiuni, evenimente. 

Legendă: 
P = proiect 
A= activitate în cadrul proiectului 
 
1. Modernizarea continuă a spaţiilor Bibliotecii, a dotărilor acestora și creșterea 

calității serviciilor oferite 

 
P.1. Modernizarea încăperilor existente în spaţiul Crihala 

A.1. Lucrări de schimbare a tâmplăriei 
A.2. Lucrări de zugrăvire  
 

P.2. Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor Casei Bratsvo (sediul Secţiei Împrumut Andrei 
Stoianovici) 

A.1. Lucrări de renovare a acoperişului 
A.2. Lucrări de reabilitare a exteriorului ( schimbarea tâmplăriei, anveloparea interiorului) 
A.3. Lucrări interioare de renovare ( parchetare, zugrăvire) 
A.4. Amenajarea curţii interioare 
A.5. Amenajarea beciului pentru a putea fi utilizat ca sală de lectură 
A.6. Montarea unei firme cu sigla şi denumirea Bibliotecii 
 

P.3. Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor Casei Pogany 
A.1. Lucrări de renovare a interiorului Secţiei Împrumut Copii 
A.2. Lucrări de renovare a beciului clădirii mici pentru a putea fi utilizat ca depozit 
A.3. Amenajarea curţii Casei Pogany pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber .  
A.4. Montarea unei firme cu sigla şi denumirea Bibliotecii 
 

P.4. Amenajarea unui HUB cultural în beciul clădirii Casei Pogany 
A.1. Lucrări de renovare a beciului clădirii principale a Casei Pogany 
A.2. Achiziţia mobilierului corespunzător 
   

P.5. Amenajarea unei săli de lectură în podul clădirii principale din Casa Pogany  
A.1 Lucrări de mansardare a podului clădirii principale a Casei Pogany 
A.2. Achiziţia mobilierului corespunzător 
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P.6. Înfiinţarea unui centru de joacă pentru copii în cea de-a treia clădire din Casa Pogany 
(Ludotecă) 

A.1. Renovarea spaţiilor 
A.2. Achiziţia mobilierului specific 
A.3. Achiziţia jucăriilor  
 

P.7. Modernizarea spaţiului existent în secţia din  Casa Tineretului 
A.1. Schimbarea tâmplăriei 
   

P.8. Amenajarea spaţiului în care va fi depozitată arhiva instituţiei 
A.1. Achiziţia mobilierului specific 
A.2. Achiziţia cutiilor de depozitare 
 

P.9. Crearea unui birou de eliberare a permiselor de acces în bibliotecă  
A.1. Achiziţia dotărilor tehnice corespunzătoare 
 

P.10. Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere/antiefracţie pentru toate spaţiile 
Bibliotecii  

A.1. Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere/antiefracţie pentru Secţia 
Patrimoniu 

A.2. Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere/antiefracţie pentru Secţia Sala de 
Lectură ” I. G. Bibicescu” 

A.3. Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere/antiefracţie pentru Casa Pogany 
A.4. Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere/antiefracţie pentru spaţiile din 

Crihala 
A.5. Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere/antiefracţie pentru Casa Bratsvo  
 

P.11. Înlocuirea mobilierului existent în secţiile Bibliotecii, adaptat cerinţelor şi normelor actuale  
A.1. Înlocuirea  mobilierului existent în Secţia Împrumut Copii 
A.2. Înlocuirea mobilierului necorespunzător din secţia Împrumut Andrei Stoianovici 
A.3. Înlocuirea  mobilierului existent în Secţia Sala de Lectură ” Teodor Costescu” 
A.4. Înlocuirea  mobilierului existent în secţiile din spaţiul Crihala  
A.5. Înlocuirea  mobilierului existent în Secţia Casa Tineretului 
A.6. Achiziţia mobilierului expoziţional pentru secţiile Bibliotecii;  
 

P.12. Achiziţia mobilierului metalic pentru terasa spaţiului Bibliotecii din Palatul Culturii” Teodor 
Costescu” 

 
P.13.  Înnoirea echipamentelor IT din instituţie şi achiziţia unor echipamente noi, necesare 
desfăşurării activităţilor specifice 
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A.1. Achiziţia unui sistem multifuncţional care să permită scanarea publicaţiilor seriale 
vechi şi realizarea materialelor pentru promovare  

A.2. Achiziţia unui scanner profesional pentru digitizarea cărţilor din Secţia Patrimoniu şi 
a fondului tradiţional de carte din secţia Sala de Lectură ” I. G. Bibicescu” 

A.3. Completarea modulelor programului TINREAD, în funcţie de necesităţi;  
A.4. Actualizarea programelor informatice din unităţile desktop existente 
A.5. Înlocuirea unităţilor desktop din secţii, unde situaţia o impune 
A.6. Achiziția unor module suplimentare pentru programul TINREAD  
 

P.14.  Perfecţionarea continuă a personalului 
A.1 Cursuri de perfecţionare în Biblioteconomie 
A.2. Cursuri de calificare pentru bibliotecarii care nu au calificarea necesară în 

biblioteconomie 
A.3. Cursuri de comunicare eficientă 
A.4. Cursuri pentru perfecţionarea în domeniul IT 
A.5. Cursuri perfecţionare soft biblioteca TINREAD 
A.6. Curs gestionare resurse umane 
A.7. Alte tipuri de cursuri în funcţie de necesităţi 
 

2. Actualizarea şi punerea în valoare a colecţiilor Bibliotecii  
 

P.1. Completarea şi diversificarea colecţiilor de bibliotecă 
A.1. Înnoirea şi diversificarea colecţiilor prin creşterea numărului de documente specifice 

anual, respectând prevederile legale, urmărind, în mod special, acoperirea necesităţilor 
utilizatorilor; 

A.1. Achiziţia documentelor specifice  
 A.1.1. Achiziţia documentelor specifice pentru persoane cu deficienţe de vedere (limbaj  

Braille) 
 A.1.2. Achiziţia documentelor pe suport electronic  CD/DVD 
A.2. Iniţierea procedurii de transfer de publicaţii din cadrul Rezervei Depozitului Legal al 

Bibliotecii Naţionale a României 
A.3. Identificarea unor noi metode de atragere a persoanelor fizice sau juridice potenţiale 

donatoare de documente 
A.3. Participarea la saloane expoziţionale de carte de la nivel naţional pentru identificarea 

noutăţilor în domeniul culturii scrise 
 

P.2. Continuarea procedurilor de completare a catalogului TINREAD 
A.1. Stabilirea unei norme de introducere a documentelor pentru fiecare bibliotecar 
A.2. Înlocuirea graduală a registrelor tradiţionale cu cele imprimate;  
 

P.3. Biblioteca în era Internetului 
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A.1. Crearea unei baze de date cu colecţiile digitizate ale Bibliotecii 
A.1.1. Demararea procedurii de digitizare a documentelor aparţinând fondului de 

carte veche şi de patrimoniu 
A.1.2. Demararea procedurii de digitizare a publicaţiilor seriale vechi;  
A.1.3. Integrarea documentelor digitizate în site-ul Bibliotecii 

A.2. Actualizarea site-ului, paginii de Facebook cu informaţii utile utilizatorilor; 
A.3. Crearea unui blog al instituţiei  
 

P.4. Valorificarea colecţiilor speciale ale Bibliotecii  
A.1. Expoziţii tematice cu cărţile aparţinând Secţiei Patrimoniu  
A.2.Expoziţii tematice cu publicaţiile seriale vechi 
A.3. Expoziţii tematice incluzând cărţile aparţinând Secţiei Sala de Lectură ” I. G. 

Bibicescu” 
A.4. Valorificarea documentelor care conţin ex-libris-uri  

A.4.1. Expoziţii tematice 
 A.4.2. Crearea unor produse editoriale proprii, pe baza documentelor expuse 
A.5. Valorificarea documentelor care au legătură cu memoria locală 
 A.5.1. Expoziţii tematice 
 A.5.2. Produse editoriale tematice  
A.6. Achiziţia unor cuburi expoziţionale pentru cărţile de patrimoniu 
A.7. Demararea procedurii de clasare a documentelor din Secția Patrimoniu 
 

P.5. Biblioteca – centru editorial 
A.1. Crearea unor produse editoriale proprii 
   A.1.1.Publicarea unor bibliografii locale 

A.1.2. Crearea unei reviste proprii și continuarea editării acesteia  
A.1.3. Reeditarea unor cărţi aflate în fondul colecţiilor speciale al Sălii de Lectură ” 

I. G. Bibicescu” 
A.1.4. Editarea unor produse cu caracter informativ/publicitar pliante, afişe, 

invitaţii etc. 
A.2. Participarea la editarea produselor editoriale ale partenerilor/utilizatorilor  
 A.2.1.Participarea la editarea volumelor care promovează judeţul, precum şi personalităţi 

locale 
 A.2.2. Sprijin acordat editării produselor care promovează valorile locale ale judeţului 

Mehedinţi 
 A.2.3. Sprijin acordat editării volumelor scriitorilor mehedinţeni 
 A.2.4. Publicarea unor produse editoriale rezultate din activităţile bibliotecii: simpozioane, 

colocvii, concursuri, întâlniri profesionale, cursuri etc. 
 

P.6. Promovarea imaginii Bibliotecii 
A.1. promovarea imaginii în mediul on-line 
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 A.2.1 contract mentenanţă site 
 A.2.1. cumpărarea domeniului de hosting 
A.2. promovarea prin materialele publicitare proprii 
A.3. promovarea prin contracte încheiate cu mass-media locală 
 
3. Biblioteca – Centru cultural 

 
P.1. Organizarea unor manifestări culturale ocazionate de celebrarea/comemorarea unor 
personalităţi culturale, lansări produse editoriale, colocvii, simpozioane, sau a unor sărbători 
naționale ori ale comunității mehedințene 

A.1. Serbările Eminescu (evenimente dedicate aniversării/comemorării poetului)  
A.2. Ziua Culturii Naţionale 
A.3. Ziua Limbii Române 
A.4. Aniversarea/comemorarea scriitorilor mehedințeni 
A.5. Zilele municipiului Drobeta-Turnu Severin 
A.6. Zilele Palatului Culturii ” Teodor Costescu” 
A.7.Comemorare/aniversare I. G. Bibicescu 
 

P.2. Scriitorii se prezintă 
A.1. Lansări de carte ale scriitorilor mehedințeni 
A.2. Convorbiri cu scriitori mehedințeni 
A.3. Convorbiri cu scriitori din alte județe/din comunitățile de români din afara țării 
 

P.3. Lectura publică  
A.1. La umbra pomului citim – lectură în spaţiile amenajate ale Bibliotecii 
A.2. Lectură în spaţii neconvenţionale, cu ajutorul voluntarilor: parc, spitale, cămine de 

bătrâni 
 

P.4. Concursuri de creaţie/interpretare pentru copii 
A.5.1. Dacă citeşti, câştigi 
A.5.2. Versuri în gând – concurs recitări 
A.5.3. Prima mea carte editată de Bibliotecă 
 

P.5. Lansări editoriale – cărţi şi reviste  
 A.1. Lansarea revistei Bibliotecii 
 A.2. Lansări ale autorilor naționali sau din afara granițelor țării 

 
P.6. Discuţii la o ceaşcă cu ceai 

A.1. Întâlniri periodice în spaţiile amenajate în podul şi beciul Casei Pogany, precum şi pe 
terasa Palatului Culturii ” Teodor Costescu” 
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4. Biblioteca – un mediu atractiv pentru educaţia non-formală 

 
P.1. Împreună protejăm natura 

A.1. Activităţi practice care încurajează reciclarea creativă 
A.2.Actiuni de ecologizare iniţiate de Bibliotecă, desfăşurate în municipiu sau localităţile 

judeţului 
A.2.3. Materiale informative realizate de Bibliotecă prin care se încurajează protejarea 

mediului înconjurător 
A.2.4. Activități organizate în Bibliotecă, cu impact asupra demersului de protejare a 

mediului înconjurător 
P.2. Ne pregătim temele la Bibliotecă 

A.1. Crearea cadrului adecvat pentru pregătirea temelor/proiectelor în cadrul tuturor 
secţiilor Bibliotecii  
P.3. Învăţăm lucruri noi  la Bibliotecă 

A.1. Cursuri de caligrafie  
A.2. Diferite cursuri solicitate de utilizatori, realizate împreună cu voluntarii Bibliotecii 
A.3. Cursuri de şah sau a altor jocuri  
A.4. Cercul de hand-made 
A.5. Alte acțiuni solicitate de utilizatori 
 

P.4. Şcoala altfel la Bibliotecă 
 A.1. Activități în funcție de propunerile bibliotecarilor din secții 

 
P.5. Învăţăm meşteşuguri mehedinţene  

A.1. Atelierului pielarului 
A.2. Atelierul meşterului olar 
A.3. Şcoala de cusut/ţesut, croşetat 
A.4. Ateliere pentru învăţarea unor obiceiuri/tradiţii legate de evenimente importante din 

viaţa comunităţii locale 
A.5. Alte tipuri de activități solicitate de utilizatori sau propuse de parteneri 
 

P.6. Dobândesc competenţe informatice  
A.1. Cursuri de operare Office  
A.2. Învăţ să completez formulare electronice 
A.3. Învăţ să navighez pe Internet 
A.4. Pericolul din calculator/ smartphone 
A.5. Alte cursuri solicitate de utilizatori 
 

P.7. Întâlniri cu persoane calificate din medii de interes pentru utilizatori 
A.1. Psihologul de serviciu 
A.2. Medicul vă sfătuieşte 
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A.3. Alte întâlniri specifice 
 

P.8. Şcoala părinţilor – activităţi de parenting  
A.1. Cum să ....faci faţă temelor şcolare ale copilului 
A.2. Cum să te comporţi cu un copil cu diferite tulburări 
A.3. Copilul meu merge la şcoală 
 

P.9. Şcoala gânditorului eficient 
A.1. Lecţia de gândire critică 
A.2. Învaţă să argumentezi corect 
A.3. Învaţă să înveţi 
A.4. Prezintă-ţi ideile în public 
 

P.10. Joaca de-a lectura  
A.1. Activităţi organizate pentru copii mici în spaţiul amenajat pentru ludotecă din cadrul 

Secţiei Împrumut Copii 
A.2. Achiziția continuă a jocurilor și jucăriilor pentru copii 
 
  
5. Biblioteca – locul în care mă dezvolt, mă simt bine, mă simt susținut 
 

P.1. Biblioteca  te susţine  
A.1. Acţiuni de susţinere a grupurilor vulnerabile ale comunităţii mehedinţene  
  A.1.1. Există viaţă după divorţ 
 A.1.2. Să înţelegem depresia  
 A.1.3. Alte activităţi în funcţie de nevoile utilizatorilor 
A.2. Mă înţeleg, mă transform – sesiuni de autocunoaştere şi dezvoltare personala ( în 

colaborare cu psihologi atestaţi profesional – program de voluntariat )  
 

P.2. Mă simt bine la Bibliotecă 
A.1. Seri culturale în Bibliotecă 
 A.1.1. Nocturna Bibliotecilor 
 A.1.2. Cititorul din peşteră – activităţi organizate în beciul Casei Pogany sau în beciul 

Casei Bratsvo 
 A.1.3. Activităţi la solicitarea utilizatorilor 
 A.1.4. Lectura în pijama la Bibliotecă  
A.2. Zilele Bibliotecii 
A.3. Ceaiul de la ora 3 pe terasă – activităţi organizate pe terasa Palatului Culturii ” Teodor 

Costescu” 
A.4. Împreună la o şuetă – discuţii realizate în spaţiile bibliotecii pe diferite teme solicitate 

de utilizatori 
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P.3.Biblioteca de vacanţă 

A.1. Activităţi recreativ-educative organizate pentru copii, în secţiile Bibliotecii 
 

P.4.Mă mişc şi mă simt bine  
A.1. Activităţi sportive realizate în curtea Bibliotecii, cu ajutorul voluntarilor 
 
6. Împreună dezvoltăm comunitatea mehedinţeană 
 

P.1. Îndrumarea metodologică a bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeţului  
A.1. Întâlniri de lucru cu tematici din domeniul biblioteconomic 
A.1.1.Realizarea unor suporturi metodologice comune cu bibliotecarii din judeţ 
A.2. Suport pentru proiectele individuale ale bibliotecilor din judeţ  
A.3. Promovarea activităţilor culturale din bibliotecile comunale/orăşeneşti din judeţ pe 

site-ul/blogul/pagina de Facebook a Bibliotecii Judeţene  
A.4. Simpozioane/comunicări/ întâlniri pe teme care au legătură cu profesia de bibliotecar  

ale bibliotecarilor din bibliotecile judeţului Mehedinţi 
 

P.2. Proiecte comune cu bibliotecarii din județ 
A.1. De vorbă la șezătoare – discuţii tematice cu membrii comunităţilor bibliotecilor 

comunale 
A.1. În vizită la ţară - acţiuni cu utilizatorii Bibliotecii desfăşurate în bibliotecile din judeţ 
A.2.Pătura călătoare - lectura publică/individuală în zona bibliotecilor comunale 
A.3. Biblioteca te ajută să..... activităţi de sprijin a persoanelor din mediul rural pentru 

accesarea fondurilor europene, găsirea unui loc de muncă, diferite probleme punctuale (cu ajutorul 
voluntarilor) 

A.4. Micul scriitor de la sat – sprijinirea creaţiei în rândul copiilor din mediul rural 
A.5. Pe urmele bibliotecilor lui Bibicescu – identificarea colecţiilor şi mobilierului donat 

de Bibicescu acum 100 de ani şi punerea acestuia în valoare.  
 

P.3. Sprijin pentru completarea colecţiilor bibliotecilor comunale 
A.1. Transfer de documente din colecţiile Bibliotecii Judeţene, dintre documentele care 

sunt în număr foarte mare pe un titlu, în funcţie de solicitările bibliotecarilor din judeţ 
A.2. Redirecţionarea donaţiilor primite de Biblioteca judeţeană către bibliotecile 

comunale/orăşeneşti, atunci când documentele primite sunt un surplus pentru secţiile Bibliotecii 
Judeţene; 
P.4. Împreună promovăm judeţul Mehedinţi 

A.1. Crearea pliantelor/albumelor cu obiective turistice din judeţul Mehedinţi  şi 
distribuirea în secţiile Bibliotecii Judeţene, precum şi în bibliotecile comunale/orăşeneşti din 
judeţ; 
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A.2. Crearea unor spaţii de promovare/informare turistică în cadrul secţiilor Bibliotecilor 
Judeţene sau al bibliotecilor comunale/orăşeneşti 

A.3.Să ne cunoaștem județul și să-l promovăm – albume create cu fotografii realizate în 
județ de utilizatorii bibliotecilor comunale 

A.4. Tradiții care dispar – editarea unei Reviste a bibliotecilor comunale, cu articole despre 
tradițiile și obiceiurile din fiecare localitate a județului Mehedinți  

 
7. Românii de aici şi de dincolo  
 

P.1. Să nu uităm limba română 
A.1. Donaţii de carte pentru comunităţile de români de peste graniţă  
A.2. Bibliotecile lui Bibicescu din afara graniţelor ţării – donaţii de carte  
A.3. Donaţii de carte în comunităţile din judeţul Mehedinţi unde populaţia română este 

minoritară - Şvinita, Eibenthal 
 

P.2. Biblioteca care uneşte  
A.1. Întâlniri cu scriitori din afara graniţelor ţării 
A.2. Întâlniri cu bibliotecari din comunităţile de români dinafara graniţelor ţării 
A.3. Proiecte comune legate de diferite evenimente culturale/locale 
A.4. Tradiţii şi obiceiuri din afara graniţelor ţării – expuse în Biblioteca Județeană sau în 

comunitățile de români de este graniță 
A.5. Pe urmele bibliotecilor înființate de Bibicescu în afara granițelor țării 
A.6. Proiecte editoriale comune 
A.7. Ne cunoaștem pe Internet – grup de comunicare pe rețelele de socializare cu scriitorii 

din afara granițelor țării 
8. Dezvoltarea Bibliotecii prin proiecte cu finanţare externă 
P.1. Proiecte cu finanţare guvernamentală 
P.2. Proiecte cu finanţare provenită din domeniul privat – fundaţii, asociaţii, ONG 
P.3. Proiecte cu finanţare europeană 
 

VIII. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada 
de management  

- Nu se aplică 
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F. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUȚIEI, 
CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE 
DE CĂTRE AUTORITATE , PRECUM ȘI A VENITURILOR INSTITUȚIEI CE 
POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE 

 
I. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Pentru următoarea perioadă de raportare a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli 
pentru Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu”, acesta fiind următorul:  

Observații: Bineînțeles că există posibilitatea ca bugetul de venituri și cheltuieli să 
suporte modificări, în funcție de bugetul existent al ordonatorului principal de credite, implicit 
Consiliul Județean Mehedinți:  

 

mii lei

B 1 2 3 4 5 6

TOTAL CHELTUIELI (SF+SD) 3200.00 0.00 950.00 950.00 900.00 400.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (10+20) 3100.00 0.00 900.00 900.00 900.00 400.00

       CHELTUIELI CURENTE (10+20) 01 3100.00 0.00 900.00 900.00 900.00 400.00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2300.00 0.00 700.00 700.00 700.00 200.00

Cheltuieli salariale in bani  ( cod 10.01.01 la 10.01.17) 10.01 2195.00 0.00 630.00 680.00 685.00 200.00

Salarii de baza 10.01.01 1870.00 0.00 525.00 565.00 580.00 200.00
Alte sporuri 10.01.06 190.00 0.00 65.00 65.00 60.00 0.00

Indemnizatii de hrană 10.01.17 135.00 0.00 40.00 50.00 45.00 0.00

Cheltuieli salariale in natura  10.02 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00

Vouchere de vacanță 10.02.06 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 50.00 0.00 15.00 20.00 15.00 0.00

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contrib. de asig. pentru acc. de munca si boli profesionale 10.03.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuție asiguratorie pentru muncă 10.03.07 50.00 0.00 15.00 20.00 15.00 0.00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 800.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Bunuri si servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 350.00 0.00 95.00 90.00 80.00 85.00

Furnituri de birou 20.01.01 45.00 0.00 3.00 9.50 15.00 17.50

Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 75.00 0.00 27.00 20.00 10.00 18.00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 11.00 0.00 4.00 3.00 3.00 1.00

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3.50 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00

Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transport 20.01.07 7.00 0.00 1.00 4.00 2.00 0.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 34.00 0.00 9.00 9.00 9.00 7.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 170.50 0.00 50.00 40.00 40.00 40.50

Reparatii curente 20.02 70.00 0.00 0.00 40.00 30.00 0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 150.00 0.00 55.00 20.00 23.00 52.00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 150.00 0.00 55.00 20.00 23.00 52.00
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01) 20.06 25.00 0.00 5.00 10.00 5.00 5.00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 25.00 0.00 5.00 10.00 5.00 5.00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 100.00 0.00 15.00 10.00 35.00 40.00

Pregatire profesionala 20.13 15.00 0.00 6.00 6.00 3.00 0.00

Alte cheltuieli  (cod 20.30.04) 20.30 90.00 0.00 24.00 24.00 24.00 18.00

Chirii 20.30.04 90.00 0.00 24.00 24.00 24.00 18.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.03) 71 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

A

Trimestrul IVTrimestrul IIITrimestrul I
TOTAL

din care 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăților 
restante

 Biblioteca Judeţeană "I.G. Bibicescu" Mehedinţi - BUGETUL PE ANUL 2020 (detalierea pe articole și aliniate)

Cod 21        Capitol 67    Subcapitol 0302

DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Trimestrul II
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II. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

Pentru următoarea perioadă de management previzionez că numărul beneficiarilor va 
crește faptic, cu toate că scriptic, având în vedere faptul că în anul 2020 vom trece la eliberarea 
permisului unic de acces în bibliotecă, numărul acestora va scădea.  

Vor fi creșteri substanțiale ale numărului vizitatorilor datorate faptului că Sala ” I. G. 
Bibicescu” se află în apropierea  a două puncte de interes turistic, respectiv Cetatea Medievală a 
Severinului și Muzeul Regiunii Porților de Fier. Înc din anul 2019, Sala de Lectură a fost vizitată 
de grupurile de turiști care au vizitat cele două obiective turistice, în anul 2020 intenționând să 
includem Sala ” I. G. Bibicescu” în traseul turistic al celor care vizitează municipiul ”Drobeta-
Turnu Severin”.  

III. Analiza programului minimal realizat 

Analiza programului minimal în anul 2019, raportat la cel propus 

Nr. 
crt. Program 

Scurtă 
descriere a 

programului 

Nr. 
proiecte în 

cadrul 
programu

lui 

Denumirea proiectului 
 

Declarat/Atins 

Buget 
prevăzut pe 
program 

 
 

Observații 

1. 

Modernizar
ea continuă 
a spațiilor 
Bibliotecii 

Crearea 
condițiilor 
optime 
pentru 
oferirea 
unor 
servicii 
performant
e  
utilizatorilo
r, la 
standarde 
calitative 
înalte, din 
punct de 
vedere 
profesional 
și material 

9 

1.Modernizarea 
încăperilor existente în 
spațiul Crihala 
2.Lucrări de înlocuire 
a tâmplăriei 
 
ATINS 
 

25.000 

Pe lângă 
lucrările de 

tâmplărie au 
fost înlocuite 

parțial și 
rafturile de 
depozitare, 

caloriferele și 
instalația 
electrică. 

2.Reabilitarea și 
modernizarea spațiilor 
Casei Bratsvo ( sediul 
Secției Împrumut 
Andrei Stoianovici ) 
2.1 Montarea unei firme 
cu sigla şi denumirea 
Bibliotecii 
 
PARȚIAL ATINS  

1.000 

Proiectul de 
modernizare 
a Casei 
Bratsvo este 
în derulare, 
termenul de 
finalizare 
fiind luna 
martie 2020, 
reabilitarea 
clădirii fiind 
executată din 
suma 
prevăzută la 
capitolul 
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”Cheltuieli 
de capital”, 
în cuantum 
de 230.000 
lei  
-Suplimentar 
acestui 
proiect, a fost 
schimbat 
integral 
mobilierul în 
toate 
încăperile 
spațiului 
reabilitat;  

 

3.Reabilitarea şi 
modernizarea spaţiilor 
Casei Pogany 
3.1. Lucrări de 
renovare a interiorului 
Secţiei Împrumut 
Carte pentru Copii 
3.2.Amenajarea curţii 
Casei Pogany pentru 
desfăşurarea activităţilor 
în aer liber . 
3.3.Montarea unei firme 
cu sigla şi denumirea 
Bibliotecii 
 
ATINS 

20.000 

A fost 
reabilitat 
spațiul în 
care se află 
Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii și de 
asemenea a 
fost 
reabilitată 
suplimentar 
încă o clădire 
existentă în 
incinta 
spațiului 
Pogany, din 
care trei 
încăperi au 
fost alocate 
Secției Copii 
-În cele trei 
încăperi care 
au fost 
alocate  
Secției Copii, 
au fost 
achiziționate 
calorifere, a 
fost înlocuită 
tâmplăria și a 



RAPORT DE ACTIVITATE                                                    BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I. G. BIBICESCU 
2019 

 

 Page 100 

 

fost montat 
parchet 

4. Amenajarea 
spaţiului în care va fi 
depozitată arhiva 
instituţiei 
         4.1. Achiziţia 
mobilierului specific 
         4.2. Achiziţia 
cutiilor de depozitare 
  
PARȚIAL ATINS 

5.000 

- au fost 
achiziționate 

cutiile de 
depozitare 

5.Instalarea unui 
sistem centralizat de 
supraveghere/antiefrac
ţie pentru toate spaţiile 
Bibliotecii  
      5.1.Instalarea unui 
sistem centralizat de 
supraveghere/antiefrac
ţie pentru Secţia 
Patrimoniu 
 
ATINS  

10.000 

 

 

6.Înlocuirea 
mobilierului existent 
în secţiile Bibliotecii, 
adaptat cerinţelor şi 
normelor actuale 
      6.1.Înlocuirea  
mobilierului existent 
în Secţia Împrumut 
Copii 
 
ATINS  
 

20.000 

 

7.Achiziţia 
mobilierului metalic 
pentru terasa spaţiului 
Bibliotecii din Palatul 
Culturii” Teodor 
Costescu” 
 
ATINS  

15.000 

 

8.Înnoirea 
echipamentelor IT din 
instituţie şi achiziţia 

 
 

25.000 

- au fost 
înlocuite 

toate unitățile 
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unor echipamente noi, 
necesare desfăşurării 
activităţilor specifice 
  
    8.1.Înlocuirea 
unităţilor desktop din 
secţii, unde situaţia o 
impune 
 
ATINS  

desktop cu 
ajutorul 

cărora își 
desfășoară 
activitatea 

bibliotecarii, 
în toate 
secțiile 

Bibliotecii;  

9. Perfecţionarea 
continuă a personalului 
    9.1.Cursuri de 
calificare pentru 
bibliotecarii care nu 
au calificarea necesară 
în biblioteconomie 
    9.2. Cursuri de 
perfecţionare în 
Biblioteconomie 
    9.3. Cursuri pentru 
perfecţionarea în 
domeniul IT 
 
PARȚIAL ATINS  

 
15.000 

Au urmat 
primul 
modul de 
pregătire 
profesională 
5 bibliotecari 
care nu 
dețineau 
calificarea 
necesară în 
bibliotecono
mie 

2. 

Actualizare
a şi 
punerea în 
valoare a 
colecţiilor 
Bibliotecii  
 

Actualizare
a și 
punerea în 
valoare a 
colecțiilor 
Bibliotecii 
prin 
completare
a 
colecțiilor, 
expoziții 
tematice, 
crearea 
unei baze 
de date cu 
documente 
digitizate  

5 

1.Înnoirea şi 
diversificarea colecţiilor 
prin creşterea numărului 
de documente specifice 
anual, respectând 
prevederile legale, 
urmărind, în mod 
special, acoperirea 
necesităţilor 
utilizatorilor; 
      1.1. Achiziţia 
documentelor specifice 
      1.2.Participarea la 
saloane expoziţionale de 
carte organizate la nivel 
naţional, pentru 
identificarea noutăţilor 
în domeniul culturii 
scrise 
 
ATINS 

  
 
 
 

105.000 
 
 

Bugetul 
destinat 
achiziție 
cărților a fost 
suplimentat 
la finalul 
anului 2019 
ajungând la 
suma de 
149.938 lei.  

2.Continuarea  Registrele se 
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procedurilor de 
completare a 
catalogului TINREAD 
      2.1. Înlocuirea 
graduală a registrelor 
tradiţionale cu cele 
imprimate; 
 
ATINS 
 

1.000 
 

printează și 
se leagă la 

finalul 
anului, în 

toate secțiile 
Bibliotecii; 

3.Biblioteca în era 
Internetului 
     3.1. Demararea 
procedurii de digitizare 
a publicaţiilor seriale 
vechi; 
     3.2.Integrarea 
documentelor digitizate 
în site-ul Bibliotecii 
     3.3. Crearea unei 
baze de date cu 
colecțiile digitizate ale 
Bibliotecii 

 
 
 
 

10.000 
 
 
 
 

 

  

4.Biblioteca – centru 
editorial 
     4.1.Editarea unor 
produse cu caracter 
informativ/publicitar 
pliante, afişe, invitaţii 
etc.         
 4.2.Crearea unei 
reviste proprii; 
     4.3. Publicarea unor 
produse editoriale 
rezultate din activităţile 
bibliotecii: simpozioane, 
colocvii, concursuri, 
întâlniri profesionale, 
cursuri etc. 
 
 

  
10.000 

 
 
 
 
 
 

 

- A 
dema

rat 
proce
dura 

de 
edita

re a 
revist

ei 
Bibli
otecii

, 
obțin
ându

-se 
ISSN 
de la 
Bibli
oteca 
Națio
nală, 

urmâ
nd ca 
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Revis
ta să 

fie 
lansa
tă pe 
parc

ursul 
anulu

i 
2020 

 
 
 
 
5.Promovarea imaginii 
Bibliotecii 
     5.1.Contract 
mentenanţă site 
     5.2.Cumpărarea 
domeniului de hosting 
 
 ATINS  

 
 
 
 

15.000 
 

 

3. 

Biblioteca 
- Centru 
cultural 
 

Afirmarea 
Bibliotecii 
ca centru 
de 
excelență 
în 
domeniul 
culturii 
prin acțiuni 
în care se 
promoveaz
ă modele 
culturale, 
precum și 
acțiuni de 
stimulare a 
potențialul
ui creator 
al 
membrilor 
comunității 

3 

1.Organizarea unor 
manifestări culturale 
ocazionate de 
celebrarea/comemorar
ea unor personalităţi 
culturale, lansări 
produse editoriale, 
colocvii, simpozioane 
1.1.Serbările Eminescu 
(evenimente dedicate 
aniversării/comemorăr
ii poetului) 
1.2. Ziua Culturii 
Naţionale 
1.3.Aniversarea/come
morarea scriitorilor 
mehedințeni 
1.4.Zilele municipiului 
Drobeta-Turnu 
Severin 
1.5. Zilele Palatului 

15.000 
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Culturii  ”Teodor 
Costescu” 
 

ATINS 

 

2.Concursuri de 
creaţie/interpretare 
pentru copii  
 2.1.Dacă citeşti, câştigi 
 2.2.Versuri în gând – 
concurs recitări 
 
PARȚIAL ATINS 
 

8.000 

 

  

3.Lansări editoriale – 
cărţi şi reviste  
3.1. Lansarea revistei 
Bibliotecii 
  
Parțial ATINS 

7.000 

- revista va fi 
lansată în 

anul 2020( s-
a obținut 

ISSN, au fost 
realizate 

coperta și 
articolele)  

4. 

Biblioteca 
– un mediu 
atractiv 
pentru 
educația  
non-
formală 
 

Dobândirea 
unor 
competențe 
noi în 
rândul 
tinerilor și 
adulților 
prin 
metode 
inovative 
de educație 
nonformală 

5 

1.Împreună protejăm 
natura 
1.1.Activități organizate 
în Bibliotecă, cu impact 
asupra demersului de 
protejare a mediului 
înconjurător 
1.2.Materiale 
informative realizate de 
Bibliotecă prin care se 
încurajează protejarea 
mediului înconjurător 
 
Neimplementat 
 

2.000 

 
Va fi 

implementat 
în anul 2020 

 
2.Învăţăm lucruri noi  
la Bibliotecă 
2.1.Cercul de 
handmade 
2.2.Diferite cursuri 
solicitate de utilizatori, 
realizate împreună cu 
voluntarii Bibliotecii 

3.000 
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3.Învăţăm meşteşuguri 
mehedinţene 
3.1.Atelierului 
pielarului 
3.2.Ateliere pentru 
învăţarea unor 
obiceiuri/tradiţii legate 
de evenimente 
importante din viaţa 
comunităţii locale 
 
ATINS 

7.000 
 

 

 

4.Dobândesc 
competenţe informatice 
4.1.Învăţ să navighez pe 
Internet 
 
Neimplementat 
 

 

Va fi 
implementat 
în anul 2020, 
după 
schimbarea 
unităților PC 
pentru 
utilizatori 

    
5.Școala Altfel la 
Bibliotecă  
 

3.000 
 

5. 

Biblioteca 
– locul în 
care mă 
simt bine, 
mă simt 
susţinut, 
mă simt 
ajutat 
 

Implicarea 
în viața 
comunității 
prin 
activități 
care oferă 
suportul 
corespunză
tor pentru 
îndeplinire
a nevoilor 
de lectură, 
de suport 
emoțional, 
de recreere  

1 

1.Mă simt bine la 
Bibliotecă 
    1.1.Nocturna 
Bibliotecilor  
    1.2.Zilele Bibliotecii 
    1.3.Biblioteca de 
vacanţă – activităţi 
recreativ-educative 
organizate pentru 
copii, în secţiile 
Bibliotecii 
 
 
 

 15.000 
 
 
 

Proiectul 1.1. 
a fost 

desfășurat în 
Bibliotecă 

dar sub o altă 
denumire. 

6. 

Împreună 
dezvoltăm 
comunitate
a 
mehedinţea
nă 
 

Desfășurar
ea 
activităților 
care vin în 
sprijinul 
dezvoltării 
durabile a 

3 

1.Îndrumare 
metodologică a 
bibliotecarilor din 
bibliotecile publice ale 
judeţului 
1.1.Realizarea unor 
suporturi metodologice 

20.000 

- în anul 
2019 au fost 

contactați 
bibliotecarii 

comunali 
pentru a face 

o 
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comunitățil
or 
mehedințen
e 

comune cu bibliotecarii 
din judeţ 
 
PARȚIAL 
ÎMPLEMENTAT  
 

inventariere a 
problemelor 
existente în 

scopul 
stabilirii unor 

măsuri 
comune 

pentru 
remedierea 

acestora  
2.Proiecte comune cu 
bibliotecarii din județ 
2.1.Pe urmele 
bibliotecilor lui 
Bibicescu – 
identificarea colecţiilor 
şi mobilierului donat de 
Bibicescu acum 100 de 
ani şi punerea acestuia 
în valoare.  
 
Neimplementat 
 

Va fi 
implementat 
în anul 2020 

3.Împreună promovăm 
judeţul Mehedinţi 
3.1.Crearea 
pliantelor/albumelor cu 
obiective turistice din 
judeţul Mehedinţi  şi 
distribuirea în secţiile 
Bibliotecii Judeţene, 
precum şi în bibliotecile 
comunale/orăşeneşti din 
judeţ; 
 
Neimplementat 

 

7. 

Românii de 
aici şi de 
dincolo  
 

Susținerea 
comunitățil
or de 
români din 
afara 
granițelor 
țării prin 
activități de 

2 

1.Să nu uităm limba 
română 
 
1.1.Donaţii de carte 
pentru comunităţile de 
români de peste graniţă  
 
Neimplementat 

5.000 
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valorizare a 
valorilor 
culturale 
românești 

2.Biblioteca care uneşte  
2.1.Întâlniri cu scriitori 
din afara graniţelor ţării 
2.2. Întâlniri cu 
bibliotecari din 
comunităţile de români 
din afara graniţelor ţării 
2.3.Tradiţii şi obiceiuri 
ale comunităților de 
români din afara 
graniţelor ţării – expuse 
în Biblioteca Județeană 
sau în comunitățile de 
români de este graniță 
 
Neimplementat 
 
 

10.000 

 

8. TOTAL   
 
 

372.000 
 

 

 Observații:  

Programele 6 și 7, respectiv ”Împreună dezvoltăm comunitatea mehedinţeană” și 
”Românii de aici şi de dincolo ”  nu au fost implementate din cauza faptului că în anul 2019 în 
Biblioteca Județeană  s-a desfășurat inventarierea unităților biblioteconomice în cinci secții ale 
Bibliotecii, cea mai mare parte dintre bibliotecari făcând parte din comisiile de inventariere.  

De asemenea, renovările care au avut loc în toate secțiile Bibliotecii au ocupat timpul 
bibliotecarilor cu aranjarea unităților biblioteconomice pe rafturi.  

În anul 2019, activitatea Bibliotecii a fost orientată pe organizarea internă, care va 
continua, în mare parte, și în anul 2020. 
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ANEXE 
 

1. Activități 
 Ianuarie 2019 
 
1. Festivalul Mihai Eminescu, 13. 01. 2019 – 15. 01. 2019  
 
Festivalul Mihai Eminescu organizat de Biblioteca Județeana „I.G.Bibicescu” în parteneriat 

cu Consiliul Județean Mehedinți, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, Palatul Culturii 
„T. Costescu”, Centrul Cultural „Nichita Stănescu” și Muzeul Regiunii „Porților de Fier” aflat la a 
XXIX-a ediție, s-a desfășurat atât în Sala ‚I.G.Bibicescu” a Bibliotecii Județene „I.G.Bibicescu” 
cât și în Palatul Culturii „T. Costescu” având un juriu de renume internațional printre care 
amintim pe Mihai Cimpoi, Vasile Barbu, Tudor Nedelcea și alții. 

  

2. Mica Unire – sărbătorită în data de 17. 01. 2019, în Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Activitate organizată de Biblioteca Județeana „I.G.Bibicescu” în parteneriat cu Grădinița cu 

PP nr. 59 la Secția Împrumut Carte pentru Copii. S-au citit povești, au fost executate cocarde și s-
a vizionat un film despre Mica Unire. 
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 Februarie 2019  
 
1. Atelier de confecționat mărțișoare – 27.02.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Atelier de confecționat mărțișoare desfășurat în cadrul Secției Împrumut Carte pentru Copii 
Împreună cu elevii Școlii generale cu clasele I-VIII nr.3 din Drobeta Turnu Severin am 

întâmpinat primăvara cu un atelier de confecționat mărțișoare în cadrul Secției Împrumut Carte 
pentru Copii. 

  

2. Lansare carte – 28. 02. 2019 – Sala ” I. G. Bibicescu” 
 
Sala de lectură „I. G. Bibicescu” a găzduit lansarea cărții „Parfum de femeie” a autoarei 

Daniela Vîlceanu, volum de poezii cu farmec feminin și dezvăluiri sufletești.  
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3. Vizionare film – 28. 02. 2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Elevii Colegiului Național Traian împreună cu doamna prof. Tămîș Elisabeta și bibliotecarii 

Secției Împrumut Carte pentru Copii au vizionat ecranizarea nuvelei „Moara cu noroc” a 
prozatorului Ioan Slavici după care au dezbătut subiectul nuvelei extrăgând ideile principale. 

  

 Aprilie 2019  
 
1. Atelier de activități practice – Confecționăm felicitări de Paște – 15. 04. 2019 – Secția 

Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliotecarii Secției Împrumut Carte pentru Copii împreună cu elevii Școlii cu clasele I-VIII 
„Constantin Negreanu” nr.9 au luat parte la un atelier de confecționat felicitări pascale. La finalul 
atelierului, felicitările au fost expuse în cadrul secției. 
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3. Videoproiecție – 15. 04. 2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

În cadrul Proiectului „Școala altfel”, desfășurat în cadrul Bibliotecii Județene 
„I.G.Bibicescu”, în cadrul Secției Împrumut Carte pentru Copii au avut loc mai multe activități 
printre care și întâlnirea cu elevii Școlii Generale cu clasele I-VIII nr.6 pentru vizionarea filmelor 
„Fetița cu chibrituri” și „Lupul singuratic”. 

  

4. Videoproiecție și lecție deschisă – 16. 04. 2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Elevii Școlii Generale cu clasele I-VIII nr.3 au vizionat filmul „Amintiri din copilărie” în 
cadrul programului educațional „Școala altfel”, modalitate de dobândire de noi competențe și 
dezvoltare de noi abilități socio-emoționale. 
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5. Videoproiecție – 17. 04. 2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii  
 

Bibliotecarii Secției Împrumut Carte pentru Copii împreună cu elevii Școlii Generale cu 
clasele I-VIII nr.4 după vizionarea filmului, au luat parte la jocul „Vânătoarea de ouă” desfășurat 
în curtea Casei Pogany. 

  

 Mai 2019  
 
1. Concurs de lectură „Dacă citești, câștigi!” - 07.05.2019 - Secția Împrumut Carte pentru 

Copii 
Concursul de lectură „Dacă citești câștigi”, ediția a VI-a s-a desfășurat în cadrul Bibliotecii 

Județene, cu precădere în Secția Împrumut Carte pentru Copii în perioada 07-27.05.2019. 
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2. Lansare de carte – 10.05.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
 
Societatea Cultural Artistică reprezentată de profesorul Dan Șalapa, a lansat volumul de 

repere critice „Filoverba – Repere critice, V” în Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” alături de distinși 
invitați din lumea culturală mehedințeană. 

 

3. Puterea cuvântului „Tinerii dezbat”, faza județeană 2019 – 25.05.2019 - Sala de Lectură 
„I.G.Bibicescu” 

 
În 25.05.2019 în Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” a avut loc Olimpiada Națională de 

dezbatere, argumentare și gândire critică sub denumirea „Tinerii dezbat”. La concurs au participat 
elevi din mai multe licee mehedințene, dobândind persuasivitate, oferind exemple și multă 
credibilitate. 
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4. Lecție deschisă – 28.05.2019 - Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
 
Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” a găzduit desfășurarea ultimei lecții de Limba și literatura 

română a elevilor clasei a XII-a, ai Colegiului Național „Gheorghe Țițeica” din Drobeta Turnu 
Severin. Cu această ocazie elevii și-au luat rămas bun de la „copilărie”. 

 
 
5. Videoproiecție – 30. 05. 2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Proiectul cu denumirea „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război – ce alegem 

cartea sau filmul?” s-a desfășurat de către bibliotecarii Secției Împrumut Carte pentru Copii 
împreună cu elevii Colegiului Național Traian. Concluzia elevilor a fost că lecturarea cărții 
înaintea de vizionarea filmului este mai importantă întrucât cartea prezintă detalii care n pot fi 
redate în film. 

 

6. Ziua Internațională a copilului - 31.05.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliotecarii Secției Împrumut Carte pentru Copii au desfășurat împreună cu toți copii 

prezenți, activități de relaxare, jocuri, au citit povești, au cântat și s-au distrat alături și de părinți, 
bunici și dascăli. 
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7. Premierea Concursului de lectură „Dacă citești, câștigi!” – 31.05.3019 - Secția Împrumut 

Carte pentru Copii 
 

Toți elevii înscriși la concursul promovat și desfășurat de Biblioteca Județeană 
„I.G.Bibicescu” au primit în dar câte o carte ca o recompensă că au manifestat dorința de a citi. 
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 Iulie 2019  

1. Bibliovacanța – 15.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța este proiectul prin care copii vor petrece la bibliotecă o lună de vacanță, 
desfășurând activități educative, creative, practice și sportive. 

 

 

 
2. Bibliovacanța – 16.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliovacanța ziua a II-a: am vizionat un film, am învățat limba engleză și arta origami-ului 
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2. Bibliovacanța – 17.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța ziua a III-a: împreună cu copiii am confecționat evantaie, am continuat 
învățarea limbii engleze și am avut „pauza de lectură” 

 

 

 
3. Bibliovacanța – 18.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 

 
Bibliovacanța ziua a IV-a: ghicitori, lecții de dicție, tehnici orientale de împăturire a hârtiei 
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4. Bibliovacanța – 19.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța ziua a V-a: astăzi am avut zi de plimbare, am luat la pas străzile Severinului 
pentru a ne cunoaște mai bine orașul 

 

 

 
5. Bibliovacanța – 24.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 

 
Bibliovacanța ziua a VIII-a: astăzi copiii au făcut cunoștință cu un autor adevărat. La  Secția 

Împrumut Carte pentru Copii a avut loc lansarea cărții „Cu Amina printre cuvinte”, autor Victor 
Rusu 
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6. Bibliovacanța – 25.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța ziua a IX-a: bibliotecarii au învățat de la cei mici rețeta de fabricare a unui 
slime 

 

 

 
7. Bibliovacanța – 26.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 

 
Bibliovacanța ziua a X-a: plimbarea de vineri pentru cunoașterea orașului și a edificiilor mai 

importante ale Severinului 
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8. Bibliovacanța – 29.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța ziua a XI-a: copiii și bibliotecari, deopotrivă am învățat pictura cu ața, am 
spus ghicitori și am învățat cum să completăm un rebus 

 

 

 
9. Bibliovacanța – 30.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Bibliovacanța ziua a XII-a: am executat copacul cu nasturi, ne-am jucat, ne-am distrat citind 

fabule 
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10. Bibliovacanța – 31.07.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța ziua a XIII-a: ne-am distrat în echipe mimând diferite lucruri, am făcut 
exerciții de dicție 

 

 

 August 2019  

1. Bibliovacanța – 01.08.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Bibliovacanța ziua a XIV-a: am desfășurat un concurs de poezie intitulat „Cel mai bun 
recitator”, am învățat dansuri populare și am confecționat „poșetuțe” pentru mămici și bunici 
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2. Bibliovacanța – 02.08.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliovacanța ziua a XV-a: ne-am jucat, am râs, ne-an distrat 
 

 

 
3. Bibliovacanța – 06.08.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliovacanța ziua a XVII-a: am fost la „pescuit” de covrigi, am pictat linguri de lemn, am 

citit 
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4. Bibliovacanța – 07.08.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliovacanța ziua a XVIII-a: jocuri distractive, pictura pe cârlige de lemn 
 

 

 
5. Bibliovacanța – 08.08.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliovacanța ziua a XIX-a: azi toată ziua am mărgelit pentru a oferi cadouri mămicilor 
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6. Bibliovacanța – 09.08.2019 - Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Bibliovacanța ziua a XX-a: BIBLIOVACANȚA la final. Prin acest prim proiect de vacanță, 

am demonstrat că biblioteca este un spațiu în care lectura, educația și jocul se pot împleti în mod 
armonios în beneficiul atât al copiilor cât și al părinților. 
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 Octombrie 2019  

1. Lansare de carte – 04.10.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Într-o atmosferă încărcată de căldura sufletească a celor prezenți, astăzi a fost lansat 

volumul de versuri „Stări și accente” al autorului Victor Rusu. 
 

 

2. Ziua Mondială a Educației – 04.10.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

Elevii Școlii Generale cu clasele I-VIII „Constantin Negreanu” nr.9 au marcat această zi în 
cadrul secției noastre printr-o activitate interactivă, ce avut ca temă Cartea. 
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3. Ziua Mondială a Educației – 04.10.2019 – Secția Împrumut Crihala 
Elevii Școlii Generale cu clasele I-VIII nr.15 au fost prezenți la bibliotecă, împreună cu dna 

profesoară, pentru a marca această importantă zi prin activități de lectură și jocuri didactice.  
 

 

6. Atelier de olărit pentru copii – 08.10.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Renumitul meșter olar, Marcel Tănăsie împreună cu elevii clasei a III-a ai Școlii Generale 

cu clasele I-VIII „Constantin Negreanu” nr.9 au deprins tainele olăritului, fiecare dintre elevi 
realizând câte o farfurioară de lut. 
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7. Prezentare PowerPoint „Roadele toamnei”, Recital de poezie – 21.10.2019 – Secția 
Împrumut Carte pentru Copii 

Bibliotecarii Secției Împrumut Carte pentru Copii au prezentat elevilor veniți în vizită un 
PowerPoint intitulat „Roadele toamnei”,iar elevii drept răsplată au prezentat un recital de poezie 
despre toamnă. 

 

 

8. Atelier de pictură „Culorile toamnei”– 23.10.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Astăzi, împreună cu elevii de la Școala Generală cu clasele I-VIII „Petre Sergescu” nr.4 am 

realizat mai multe picturi în culorile toamnei, am recitat și am vizionat și un filmuleț despre 
toamnă. 
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9. Lansare de carte – 24.10.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” a avut plăcerea să găzduiască lansarea volumului „Teatru” 

a autorului Mihai Octavian Ioana. Evenimentul a fost unul inedit, având în vedere faptul că a 
debutat cu o scurtă reprezentație a o parte din una din piesele scrise chiar de autor. 

 

 

 
8. Scenetă „Povestea nucii lăudăroase” – 24.10.2019 – Secția Împrumut Crihala 
Elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială nr.14 au venit în vizită la Secția Împrumut 

Crihala unde ne-au prezentat sceneta „Povestea nucii lăudăroase”. 
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9. Atelier de sculptat dovleci „Dovleacul magic”– 31.10.2019 – Secția Împrumut Carte 
pentru Copii 

Atelierul organizat la Secția Împrumut Carte pentru Copii a fost un succes din toate punctele 
de vedere. Atât copiii cât și bunicii și părinții au fost încântați de activitățile pregătite de 
bibliotecarii Bibliotecii Județene „I.G.Bibicescu”. 
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 Noiembrie 2019  
 
1. Atelier de confecționat opinci – 04.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Elevii prezenți la atelier, sub îndrumarea meșterului Opriș Laurențiu au realizat câte o 

pereche de opinci în miniatură. 
 

 
 
2. Lansare de carte – 06.11.2019 – Sala de Lectură „ I. G. Bibicescu ” 
Autoarea Ioana Negrilă din Caracal, a lansat cartea „Ghidul autovindecării”. Într-o 

atmosferă intimă și prietenească au fost discuții interactive, autoarea răspunzând la toate 
întrebările invitaților. 
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3. After-school – 13.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Din ce în ce mai mulți elevi au început să frecventeze biblioteca nu numai pentru 

împrumutul de carte, cât și pentru a-și face temele sub îndrumarea bibliotecarilor. 
 

 
 
4. Leo&Lions – 22.11.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
 
Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” a devenit punct de atracție și pentru cluburile elevilor din 

oraș. În acest context Clubul Leo&Lions își desfășoară o parte din întâlniri în somptuoasa sala de 
lectură a bibliotecii aflată în Palatul Culturii „Teodor Costescu” 
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5. Ora poveștilor – 26.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Elevii Școlii Generale cu clasele I-VIII „Constantin Negreanu” nr.9 împreună cu 

bibliotecarele și cadrele didactice au citit povești, ghicitori descoperind astfel plăcerea de a lectura 
și totodată au descoperit că lectura le îmbunătățește vocabularul. 

 

 
 
 
6. Ziua Națională a României – 29.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Împreună cu micuții care astăzi ne-au vizitat, am confecționat cocarde, am învățat imnul 

național, am vizionat un film despre unire și am vorbit despre portul popular. 
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 Decembrie 2019  
 
1. Legenda Sfântului Nicolae – 06.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Am spus povestea lui Moș Nicolae, am povestit despre cadourile primite și am împodobit 

brăduțul secției. 
 

 
 
2. Atelier de creație – 11.12.2019 – Sala de Lectură „ I. G. Bibicescu” 
Împreună cu elevii Școlii Gimnaziale „Alice Voinescu” am povestit despre tot ce înseamnă 

frecventarea unei biblioteci, implicit a sălii de lectură, după care ajutați de bibliotecari am 
confecționat un brăduț pe care ulterior l-am împodobit. 
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3. Legenda lui Moș Crăciun – 13.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
În decorul sărbătorilor de iarnă, împreună cu micuții Școlii Gimnaziale „Constantin 

Negreanu” am lecturat povești despre Crăciun, spiriduși, brăduț și Rudolf, renul lui Moș Crăciun. 
 

 
 
4. Colind – 16.12.2019 – Secția Împrumut Crihala 
Colindele, cântece tradiționale românești, au fost auzite în toate secțiile Bibliotecii Județene 

„I.G.Bibicescu” cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
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5. Colind – 17.12.2019 – Secția Împrumut Casa Tineretului 
Cu mic, cu mare micuții de la Grădinița cu PP nr. 29 ne-au colindat și ne-au urat un an 

spornic. 
 

 

 
6. Colind – 17.12.2019 – Secția Împrumut Crihala 
Colindele, cântece tradiționale românești, au fost auzite în toate secțiile Bibliotecii Județene 

„I.G.Bibicescu” cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
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7. Colind – 17.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Colindele sunt legate de obiceiul colindatului, datină perpetuată din perioada precreștină. 

Elevii Colegiului Național Traian ne-au urat spor în anul care vine și în schimb au fost răsplătiți 
cu cadouri din partea Bibliotecii Județene „I.G.Bibicescu”. 

 

 
 
 
8. Colind – 17.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Astăzi, a fost ziua în care am primit cele mai multe colinde. Și elevii Scolii Gimnaziale nr. 6 

au fost întâmpinați de către bibliotecari cu cadouri în schimbul urărilor făcute de către elevi.  
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9. Colind – 17.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Azi, colindele au răsunat în Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” și de la elevii Școlii Gimnaziale 

Malovăț, sub îndrumarea dnei prof. Colibășanu Monica. 
 

 
 
 
 
10. Amintiri din Epoca de Aur – 17.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Împreună cu elevii Colegiului Național Traian am vizionat reportajul TVR „Adevăruri 

despre trecut: Poporul, Ceaușescu, Reciclarea” și filmul „Amintiri din Epoca de Aur”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE ACTIVITATE                                                    BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I. G. BIBICESCU 
2019 

 

 Page 138 

 

11. Colind – 17.12.2019 – Secția Împrumut Casa Tineretului 
 
Tradițiile populare românești se transmit din generație în generație, de la noi cei mari către 

cei mici. Elevii Scolii Gimnaziale nr. 6 au fost întâmpinați de către bibliotecari cu cadouri în 
schimbul urărilor făcute de către elevi. 

 

 
 
 
12. Colind – 17.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
 
Micuții de la Grădinița cu PP nr. 19 au venit în colindat, pentru prima dată, la Biblioteca 

județeană „I.G.Bibicescu” de unde au plecat încărcați cu cadouri de la Moș Crăciun. 
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13. Colind – 17.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
 
Grupa Montessori în colindat la Biblioteca Județeană „I.G.Bibicescu”. Și la anul de’ți veni, 

noi cu drag vă vom primi! 
 

 
 
 
14. Colind – 18.12.2019 – Secția Împrumut Casa Tineretului 
 
Astăzi, Secția Împrumut Casa Tineretului s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare pentru a-i 

primi cu mare bucurie pe elevii Școlii Gimnaziale nr.14. 
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15. Colind – 18.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Mai mulți elevi de la Școala Gimnazială Prunișor și-au pus haine de sărbătoare și au plecat 

în colindat la bibliotecă. 
 
 

 
 
16. Colind – 18.12.2019 – Sala de Lectură „I.G.Bibicescu” 
Și-am plecat să colindăm la Bibliotecă să urăm !! Dna prof. Ghidel Aurelia și-a adus elevii 

în colindat la bibliotecă. 
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17. Colind – 18.12.2019 – Secția Împrumut Crihala 
Cu mic, cu mare micuții Școlii Gimnaziale nr.15 ne-au colindat și ne-au urat un an spornic. 

 
 
 
18. Atelier de creație – pictură pe becuri – 19.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru 

Copii 
Ajutați de bibliotecari, părinți sau bunici, micii cititori au pictat becuri cu diverse personaje 

din poveștile pe care le-au citit. 
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19. Colind – 19.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
Vin colindătorii, cum veneau odată 
Leru-i ler … … 
Elevii Școlii Gimnaziale „Constantin Negreanu” ne-au cântat, ne-au urat și au promis că și 

la anul care vine vor reveni cu drag la bibliotecă. 
 

 
 
 
20. Colind – 19.12.2019 – Secția Împrumut Casa Tineretului 
Cu mic, cu mare ne-au colindat și elevii Școlii Gimnaziale nr.3. 
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II.  Vizite 
 
* Aprilie 2019 
 
1. Vizită - 15. 04. 2019– Secția Împrumut Carte pentru Copii 
În cadrul Proiectului Școala Altfel, secțiile Bibliotecii Județene „I. G. Bibicescu” au fost 

vizitate de elevii școlilor din județ. 

 
 
 
 
3. Vizită - 17. 04. 2019– Secția Împrumut Casa Tineretului 
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4. Vizită - 17. 04. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 
 

 
 
 
 
4. Vizită - 18. 04. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
5. Vizită - 18. 04. 2019– Secția Împrumut Carte pentru Copii 
Vizită în cadrul căreia s-a organizat și „vânătoarea de ouă” desfășurată în curtea instituției. 
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6. Vizită - 18. 04. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
 
* Mai 2019 
 
1. Vizită - 09. 05. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
Biblioteca Județeană „I. G. Bibicescu” este vizitată din ce în ce de tot mai mulți elevi ai 

școlilor severinene dar și de elevii școlilor din județ. 
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2. Vizită - 09. 05. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
 
3. Vizită - 24. 05. 2019– Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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4. Vizită - 29. 05. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
5. Vizită - 30. 05. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE ACTIVITATE                                                    BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I. G. BIBICESCU 
2019 

 

 Page 148 

 

 Iunie 2019 
 
1. Vizită - 01. 06. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
Turismul cultural a ajuns și la Biblioteca Județeană „I. G. Bibicescu”. Moștenirea culturală 

mehedințeană atrage turiști și la bibliotecă. 
 

 
 
 
2. Vizită - 03. 06. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
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3. Vizită - 04. 06. 2019– Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

 
 
 
5. Vizită - 13. 06. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” – grup de turiști din Polonia 
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 Iulie 2019 
 

7. Vizită - 30. 07. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” – Clubul 
Leo&Lions 

 

 
 
 
 Octombrie 2019 

 
1. Vizită - 16. 10. 2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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2. Vizită - 16. 10. 2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 
 

 
 
3. Vizită - 16. 10. 2019 – Secția Împrumut Limbă Străină și Limba Română 
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3. Donații 
 
* Februarie 2019  
 
1. Donație de carte – 22.02.2019 – Secția Împrumut Casa Tineretului 
 
Prichindeii de la Grădinița cu PP nr.3 însoțiți de cadrele didactice, au păși azi în spațiul 

cunoașterii de la Secția Împrumut Casa Tineretului, cu scopul de a dona câte o carte de care să se 
bucure întreaga comunitate. 

 

 
 

2. Expoziții 
 
* Ianuarie 2019  
 
1. Expoziție Mihai Eminescu - 14. 01. 2019 – 18.01.2019 – Secția Împrumut Carte pentru 

Copii 
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2. Expoziție Mihai Eminescu - 15. 01. 2019 - 18.01.2019  – Secția Împrumut Casa 
Tineretului 
 

 
 
3. Expoziție Mihai Eminescu - 15. 01. 2019 - 18.01.2019  – Secția Împrumut Crihala 

 

 
 
 
 
 
4. Expoziție Noutăți - 21. 01. 2019 – 01.02.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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5. Expoziție Noutăți - 28. 01. 2019 – 08.02.2019 – Secția Împrumut Crihala 
 

 
 
 
 
* Februarie 2019  
 
1. Expoziție Noutăți - 19. 02. 2019 – 01.03.2019 – Secția Împrumut Andrei Stoianovici 

 

 
 
2. Expoziție Eugen Barbu - 20. 02. 2019 – 01.03.2019 – Secția Împrumut Crihala 
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3. Expoziție Noutăți - 21. 02. 2019 – 01.03.2019 – Secția Împrumut Andrei Stoianovici 
 

 
 
4. Expoziție Marin Sorescu - 28. 02. 2019 – 11.03.2019 – Secția Împrumut Crihala 

 
 

 
 
 
* Martie 2019 
 
1. Expoziție de mărțișoare - 01. 03. 2019 – 08.03.2019 – Secția Împrumut Andrei 

Stoianovici 
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2. Expoziție – Ziua Internațională a Francofoniei – 20. 03. 2019 – 31.03.2019 – Sala de 
Lectură „I. G. Bibicescu” 

Anual, la 20 martie, 75 de țări membre ale OIF celebrează Ziua Internațională a 
Francofoniei prin diverse manifestări culturale acest eveniment fiind marcat printr-o expoziție și 
de către Biblioteca Județeană „I. G. Bibicescu” în Sala „I. G. Bibicescu”. 

 

 
 
4. Expoziție Noutăți - 28. 03. 2019 – 10.04.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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5. Expoziție Elena Farago - 29. 03. 2019 – 10.04.2019 – Secția Împrumut Carte pentru 
Copii 

6.  

 
 
 
* Aprilie 2019 
 
1. Expoziție H. Ch. Andersen - 02. 04. 2019 – 15.04.2019 – Secția Împrumut Carte pentru 

Copii 
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2. Expoziție de Felicitări pascale - 15. 04. 2019 – 26.04.2019 – Secția Împrumut Carte 
pentru Copii 
 
 

 
 
3. Expoziție Revista Izvorașul (articole despre încondeierea ouălor de Paști) - 25. 04. 2019 

– 30.04.2019 – Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE ACTIVITATE                                                    BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I. G. BIBICESCU 
2019 

 

 Page 159 

 

4. Expoziție cu ocazia celei de-a 42-a ediție a Olimpiadei Naționale de Istorie desfășurată la 
Drobeta Turnu Severin - 26. 04. 2019 – 30.04.2019  

Expoziția a fost vizitată de însăși Ministrul Educației Naționale Ecaterina Andronescu 
 

 
 
 
* Mai 2019 
 
1. Expoziție Zilele Severinului 2019 - 04. 05. 2019 – 15.05.2019 – Sala de Lectură „I. G. 

Bibicescu” 
Cu această ocazie bibliotecarii au expus cărți despre istoricul orașului Drobeta Turnu 

Severin, cărți ai autorilor consacrați ai Mehedințiului, precum și întreaga colecție a renumitei 
reviste mehedințene Izvorașul. 
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2. Expoziție Noutăți - 09. 05. 2019 – 20.05.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 
 
 

 
 
 
* Iunie 2019 
 
1. Expoziție Noutăți - 18. 06. 2019 – 01.07.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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2. Expoziție Noutăți - 24. 06. 2019 – 08.07.2019 – Secția Împrumut Crihala 

 
 
 
* Septembrie 2019 
 
1. Expoziție Noutăți - 04. 09. 2019 – 16.09.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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2. Expoziție Ziua Internațională pentru Alfabetizare - 08. 09. 2019 – 20.09.2019 – Sala de 
Lectură „I. G. Bibicescu” 

Cu această ocazie au fost expuse câteva cărți-manual din Fondul Tradițional „I. G. 
Bibicescu” 

 
 
 
 
3. Expoziție Roald Dahl - 13. 09. 2019 – 25.09.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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* Octombrie 2019 
 
1. Expoziție pictură - 24. 10. 2019 – 31.10.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 

 

 
 
 
2. Expoziție pictură pe dovleci - 31. 10. 2019 – 08.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru 

Copii 
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* Noiembrie 2019 
 
1. Expoziție de carte veche din colecția bibliotecii - 01. 11. 2019 – 15.11.2019 – Sala de 

Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
 
 
 
2. Expoziție 171 de ani de la nașterea lui I. G. Bibicescu - 08. 11. 2019 – 15.11.2019 – 

Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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3. Expoziție de carte Ioan Gh. Bibicescu - 08. 11. 2019 – 15.11.2019 – Sala de Lectură „I. 
G. Bibicescu” 

 

 
 
 
4. Expoziție de carte – 90 de ani de la nașterea lui Ende Michael - 12. 11. 2019 – 

22.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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5. Expoziție de carte – 100 de ani de la moartea lui Alexandru Vlahuță - 19. 11. 2019 – 

29.11.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

 
 
 
6. Expoziție de carte 325 de ani de la nașterea lui Voltairea - 21. 11. 2019 – 30.11.2019 – 

Secția Împrumut Limbă Străină și limba Română/Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
 

 
 
7. Expoziție de carte – 118 de ani de la nașterea lui Mihail Drumeș - 26. 11. 2019 – 

09.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

 



RAPORT DE ACTIVITATE                                                    BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I. G. BIBICESCU 
2019 

 

 Page 167 

 

8. Expoziție de carte – 134 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu - 27. 11. 2019 – 
09.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 

 

 
 
9. Expoziție de carte 101 de ani de la Marea Unire - 29. 11. 2019 – 09.12.2019 – Secția 

Împrumut Limbă Străină și limba Română/Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 
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* Decembrie 2019 
 
1. Expoziție de carte Ioan Gh. Bibicescu - 02. 12. 2019 – 13.12.2019 – Sala de Lectură „I. 

G. Bibicescu” 
 

 
 
2. Expoziție de carte – 125 de ani de la moartea lui R. L. Stevenson - 02. 12. 2019 – 

13.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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3. Expoziție de carte - 10. 12. 2019 – 31.12.2019 – Secția Împrumut Carte pentru Copii 
 

 
 
 
 
4. Expoziție de carte Nichita Stănescu - 13. 12. 2019 – 31.12.2019 – Sala de Lectură „I. G. 

Bibicescu” 
 

 
 
 
5. Expoziție de carte Amintiri din Epoca de Aur - 16. 12. 2019 – 22.12.2019 – Secția 

Împrumut Carte pentru Copii 
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6. Expoziție de carte Obiceiuri de Crăciun - 23.12.2019 – 31.12.2019 – Secția Împrumut 
Limbă Străină și limba Română/Sala de Lectură „I. G. Bibicescu” 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


	 Articol apărut pe site-ul pro-oltenia.ro – ( 01. 11. 2019 ) - Festivalul de Literatură Sensul iubirii, la ediția XXI. Nicolae Manolescu și echipa România literară, invitați speciali -

