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Preambul 

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. 

Perioada supusă evaluării managementului, cuprinsă  în prezentul Raport de activitate este 

03.01.2020 – 31.12.2020, desfășurarea activităților pe parcursul anului 2020 realizându-se în baza 

bugetului alocat Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” Mehedinți și respectând situația generată 

de virusul SARS-CoV-2. 

Scurt istoric al Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” Mehedinți  

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” este o instituție publică de cultură de tip 

enciclopedic, integrată în sistemul național de biblioteci, cu personalitate juridică proprie. 

Funcționează ca instituție bugetară, fiind finanțată de Consiliul Județean Mehedinți, în a cărui 

subordine se află și de asemenea este coordonată metodologic de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. 

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” a luat ființă prin Legea care aproba Statutele 

Societății Culturale Tr. Severin – Biblioteca populară I. G. Bibicescu, publicate în Monitorul 

Oficial nr. 86 din 22 iulie 1921, prin actul de donație al lui Ioan Gheorghe Bibicescu, care a donat 

orașului Turnu Severin, la început un număr de peste 40000 de cărți și publicații seriale, fondul de 

documente crescând ulterior progresiv. Printre acestea există rarități și anume Octoihul lui Coresi, 

din anul 1575, Psaltirea slavonă, din 1643, Psaltirea lui Rakotzi din 1651, Biblia de la București 

(sau Biblia lui Șerban Cantacuzino) de la 1688, Atlas Geografic din 1527 precum și multe alte 

cărți și manuscrise. 

Inițial, Biblioteca Județeană a funcționat în fostul sediu al Băncii Naționale din Drobeta-

Turnu Severin, din anul 1924 mutându-se definitiv în Palatul Culturii ” Teodor Costescu”, în care 

se află și astăzi fondul tradițional cu care a luat ființă Biblioteca. 

De la începuturile sale, Biblioteca Județeană a avut activitate neîntreruptă, cu excepția 

celui de-Al Doilea Război Mondial, când fondul de carte a fost mutat temporar în localitatea 

Vînjuleț, ulterior fiind adus în Palatul Culturii ” Teodor Costescu”, unde a rămas până în anul 

2010 când Palatul Culturii a intrat într-un amplu proces de reabilitare. 

Din anul 2018, fondul tradițional de documente s-a reîntors în Palatul Culturii ”Teodor 

Costescu”, în sala în care s-a aflat încă din anul 1924, fiind parte componentă a Sălii de Lectură ” 

I. G. Bibicescu”. 
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În prezent, Biblioteca Județeană deține un număr de 402571 unități biblioteconomice, are 

trei spații proprii, două spații aflate în chirie și spațiul din Palatul Culturii ” Teodor Costescu”, 

utilizat în folosință gratuită. Personalul instituției este compus din 29 de bibliotecari și 6 persoane 

în compartimentul administrativ, coordonați de un manager. 

A. EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI 

DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 

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

aceleiași comunități 

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. 

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 2020, Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” Mehedinți a încheiat 

diferite parteneriate care au avut ca scop desfășurarea unor acțiuni culturale, educaționale pentru 

diferitele categorii de utilizatori care au frecventat  Biblioteca, menționate cronologic astfel: 

➢ Parteneriate încheiate în anul 2019, care au avut continuitate și în anul 2020 

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. Continuitate 2020. 

2. Protocol de colaborare încheiat cu Școala Postliceală Sanitară, cu nr. de înregistrare 2279/24. 

09.2019, care a avut ca scop sprijinirea procesului instructiv-educativ al studenților prin informare 

și documentare de specialitate. Perioada de implementare: 2019-2020. 

3. 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 
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4. 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. Perioada de implementare: 2019-2020 

5. 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. Perioada de implementare: 2019-2023. 

6. Parteneriatul educațional ”Cartea, izvor de cultură” , cu 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 

7. 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. Perioada de implementare: 2019-2020 

8. 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 

9. Convenție de parteneriat încheiată cu Școala Gimnazială nr.14, cu nr. de înregistrare 

2542/17.10.2019, care are ca scop promovarea activităților desfășurate în cele două instituții. 

Perioada de implementare: 2019-2020. 

10. Proiect educațional încheiat cu Grădinița cu Program Prelungit nr.19, cu tema ” Biblioteca – 

prietena copiilor”,  înreg sub nr. 2574/24.10.2019, care are ca scop integrarea copiilor în lumea 

minunată a poveștilor. Perioada de implementare: 2019-2021. 

11. 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 

12. Parteneriatul educațional ” Biblioteca lumea cărților”, cu 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. Perioada de implementare: 

2019-2020. 

13. 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 

14.  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. Perioada de implementare: 2019-2022. 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 7 
 

15. 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. Perioada de 

implementare: 2019-2020. 

16. 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 

17. 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. Perioada de implementare: 2019-2020. 

18.  Proiectul educațional ” Halloween Party”,  nr. înreg. 3023/ 11. 12. 2019, încheiat cu Grădinița 

cu program prelungit nr. 19, care are ca scop cultivarea și valorificarea potențialului creator al 

preșcolarilor. Perioada de implementare: 2019-2020. 

19. Protocol de parteneriat pentru proiectul ” Luceafărul liceenilor”, încheiat cu Societatea 

cultural-artistică ”Dunaris”, înregistrat cu nr.3072/16.12.2019, care are ca scop realizarea unui 

concurs de recitare artistică din creația lui Mihai Eminescu. Perioada de implementare: decembrie 

2019-ianuarie 2020. 

➢ Parteneriate care a fost încheiate în anul 2020 

1. Protocol de colaborare încheiat cu Muzeul Regiunii Porților de Fier, cu nr. 380/17.02.2020, 

care are ca scop susținerea reciprocă a unor proiecte inițiate pe perioada protocolului, în anul 

2020. 

2. Proiect educațional încheiat cu Liceul Teoretic Cujmir, înregistrat cu nr. 428/25.02.2020, 

care are ca scop promovarea culturii literare românești și universale, cu potențial educațional 

pentru elevi. Perioada de desfășurare a proiectului: anul 2020 

3. Parteneriat încheiat cu Asociația ” Bloc Zero”, nu nr. 2228/29.09.2020, care are ca scop 

colaborarea, pe parcursul anului 2020, în cadrul activităților incluse în cadrul proiectului ca: 

proiecții de film, spectacole de teatru, lansări de carte, discuții publice. 

4.  Proiect de parteneriat încheiat cu Școala Primară Scăpău, nr. 2277/02.10.2020, care are ca 

scop promovarea culturii literare românești și universale cu potențial educațional la elevi. 

Perioada: 2020-2021. 

5. Parteneriat educațional ” Cartea, izvor de cultură”, înregistrat cu nr. 2393/ 07.10.2019,  care 

are ca scop aprofundarea și actualizarea de cunoștințe de comunicare privind cultura, cartea fiind 

un instrument de lucru eficient. Perioada de desfășurare a proiectului: anul 2020. 

6. Proiect educațional încheiat cu Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Devesel, cu nr. 

2305/08.10.2020, care are ca scop promovarea culturii literare românești și universale cu potențial 

educațional la elevi. Perioada: 2020-2021. 
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7. Acord de parteneriat educațional încheiat cu Liceul de Arte ” I. Șt. Paulian”, cu nr. 

2426/19.10.2020, care are ca scop educarea copiilor în spiritul respectării valorilor morale, a 

responsabilității din grupul din care fac parte și impulsionarea copiilor pentru a-și valorifica 

aptitudinile și talentele. Perioada implementării: 2020. 

8. Proiect educațional ” În lumea cărților”, încheiat cu Școala Gimnazială ” Theodor 

Costescu”, nu nr. 2479/21.10.2020, care are ca scop promovarea culturii literare românești și 

universale cu potențial educațional la elevi. Perioada: 2020-2022. 

9. Acord de parteneriat încheiat cu Universitatea de Vest Timișoara, cu nr. 2605/05.11.2020, 

care are ca scop asigurarea condițiilor optime studenților de la UVT în vederea desfășurării 

stagiilor de practică și internship în cadrul Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” Mehedinți. 

Perioada:2020-2021. 

10. Protocol de colaborare încheiat cu Liceul Tehnologic Special ” Drobeta”/Școala 

Gimnazială Penitenciar, cu nr. 2963/15.12.2020, care are ca scop desfășurarea unor acțiuni 

comune de interes național sau local. Perioada:2020-2023 

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

oportunități, amenințări) 

Analiza SWOT prezintă o utilizate deosebită pentru elaborarea strategiei organizației, 

definirea obiectivelor strategie, a opțiunilor strategice, pentru stabilirea termenelor și alocarea 

resurselor. 

Puncte tari Puncte slabe 

-toate serviciile Bibliotecii Județene sunt 

gratuite pentru toți utilizatorii;  

 

- cheltuielile instituției sunt asigurate integral 

de Consiliul Județean Mehedinți, până în acest 

moment neexistând impedimente sau obstacole;  

 

-   Biblioteca are în proprietate patru spații, la 

care se adaugă două spații în chirie, situate în 

vecinătatea principalelor instituții de 

învățământ, în cartierele principale ale 

municipiului;  

 

- fiecare spațiu este modernizat adecvat, cu 

mobilier adaptat noilor cerințe; 

 

- colecțiile speciale au un număr de peste 

35000 de U.B., presă și carte veche, cu valoare 

bibliofilă, ediții princeps și ediții cu ex-libris-

uri, care pot fi punct de atracție turistică;  

 

-catalogul electronic TinRead al Bibliotecii nu 

conține toate unitățile biblioteconomice, fiind în 

curs de completare;  

 

-echipamentele IT pentru utilizatori sunt 

degradate parțial, necesitând înlocuire;  

 

-lipsa echipamentelor IT necesare digitizării 

colecțiilor speciale;  

 

-momentan, 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;  

 

-salariații nu au competențele necesare pentru 

scriere/implementarea unor programe/proiecte 

pentru finanțare externă;  
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- Biblioteca deține două clădiri care pot fi  

utilizate ca puncte de atracție turistică datorită 

vechimii, arhitecturii și evenimentelor istorice 

legate de acestea;  

 

-Sala de Lectură din Palatul Culturii ” Teodor 

Costescu”, se află într-o clădire clasată ca 

monument istoric, fiind frecventată de turiști;  

 

- comunicarea interpersonală dintre angajații 

instituției, sau dintre angajați și manager este 

una optimă, existând o permanentă colaborare 

pentru desfășurarea proiectelor/activităților din 

cadrul instituției, fapt pentru care mediul intern 

este unul favorabil desfășurării în mod eficient 

al activităților; 

 

-personalul administrativ este insuficient, 

neexistând posibilitatea delegării atribuțiilor de 

către manager;  

 

-persoanele cu diferite deficiențe de vedere   

încă nu au documente speciale achiziționate și 

nici acțiuni dedicate lor;  

 

-fișele utilizatorilor sunt realizate în sistem 

tradițional, utilizatorul așteptând mult timp 

pentru împrumutul documentelor sau accesul în 

sălile de lectură;  

 

-colaborarea cu bibliotecile comunale este 

deficitară, din cauza atribuirii altor sarcini de 

muncă bibliotecarilor comunali;  

 

 

Oportunități Amenințări 

-existența multor biblioteci comunale 

funcționale în județul Mehedinți, existând 

posibilitatea extinderii activităților culturale;  

 

-spațiile proprii ale Bibliotecii pot fi 

amenajate/dotate/utilizate în funcție de 

solicitările grupurilor de interese culturale, 

existând posibilitatea extinderii ariei de servicii 

oferite comunității;  

 

-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 județului Mehedinți cu două state, 

conferă avantajul dezvoltării proiectelor 

transfrontaliere comune;  

 

- creșterea numărului de turiști care 

frecventează municipiul Drobeta –Turnu 

Severin;  

 

- interesul comunității pentru domeniul formării 

profesionale sau al dezvoltării personale, 

Biblioteca având posibilitatea să organizeze 

acest tip de formări/workshopuri/traininguri;  

 

-crearea unei strategii culturale comune pentru 

-boli profesionale cauzate de condițiile de 

muncă ( mucegaiuri, ciuperci , alte accidentări) 

; 

 

- creșterea progresivă a colecțiilor, raportată la 

spațiile insuficiente ale unor secții;  

 

- posibilitatea scăderii subvenției din partea 

instituției tutelare ( Consiliul Județean 

Mehedinți), generată de reducerile bugetare de 

la nivel național; 

 

-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 documentelor în format 

electronic, care vor face o concurență deosebită 

în următorii ani documentelor în format 

tradițional;  
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județul Mehedinți, împreună cu toți actanții 

culturali din județ;  

- oportunități de finanțare din programe 

europene;  

 

 

- potențială criză economică, generată de 

situația pandemică, care ar genera inflație, 

creșterea șomajului, lipsa investițiilor în zonă ;  

 

- problemele sociale/economice/medicale din 

comunitatea deservită;  

 

-Prelungirea stării de alertă, generată de 

coronavirus, fapt care va limita desfășurarea 

tuturor tipurilor de activități care se desfășoară 

în cadrul secțiilor Bibliotecii, precum și 

reducerea frecvenței utilizatorilor; 

 

 

Concluzie : Deși situația pandemică de la nivel mondial a afectat toate instituțiile din România, 

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” Mehedinți a reușit să elimine în mare riscurile generate 

de această situație, limitând parțial accesul utilizatorilor la resursele Bibliotecii și, totodată, 

consolidându-și imaginea prin popularizarea colecțiilor sale în mediul on-line. 

 

III. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

În anul 2020, din cauza situației pandemice din țara noastră, activitățile culturale au fost 

desfășurate doar până în luna martie, ulterior, având loc doar scurte activități punctuale, 

concretizate în vizita unor grupuri restrânse de turiști sau mici ateliere cu grupuri mici de copii. 

Activitatea Bibliotecii a fost mutată în mediul on-line, intensificându-se popularizarea 

colecțiilor în cadrul paginii de Facebook a Bibliotecii, fapt care a dus la creșterea numărului de 

utilizatori, chiar dacă au fost restricții în privința accesului acestora în incinta secțiilor. 

S-a redus realizarea pliantelor prin care se popularizează colecțiile bibliotecii, pentru a 

limita riscul contaminării utilizatorilor cu virusul SARS-CoV-2. 

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 informative cu descrierea secțiilor  Bibliotecii; 
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• Pliante informative realizate cu ocazia desfășurării unor activități în incinta 

Bibliotecii; 

▪ Atelier organizat cu elevii clasei a IV-a, ai Școlii Generale ” Alice Voinescu”, din 

Drobeta-Turnu Severin , care a avut ca temă realizarea unor felicitări cu ocazia zilei de 1 

Martie. 
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• Pliante informative realizate în contextul informării utilizatorilor asupra 

bolii coronovairus 

 

➢ Comunicarea prin intermediul site-ului Bibliotecii (https://www.bjmehedinti.ro) 

care a fost redeschis, după o perioadă de inactivitate. Site-ul cuprinde numai date 

https://www.bjmehedinti.ro/
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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.  

 

➢ 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 2020, Biblioteca a fost menționată în mass-media, într-un număr de 28 

reportaje, referitoare la activitățile/serviciile/expozițiile desfășurate în secțiile Bibliotecii:  

 

✓ Știri informative apărute la televiziunile locale despre activitatea instituției 

 

➢ Luna decembrie  

1. 10.12.2020 –RTS  Radioteleviziunea Severin – Proiect American pentru elevii din liceu 

– Proiect inițiat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România pentru elevii de liceu, 

pentru aplicarea pentru obținerea unor burse de studiu în Statele Unite ale Americii – link: 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1085741418513759  

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/1085741418513759
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2. 04.12.2020 - RTS  Radioteleviziunea Severin – Ambasadorul SUA în vizită la 

Biblioteca Județeană - știre realizată cu ocazia vizitei ambasadorului SUA în România la 

Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” .                                

 Link: https://www.facebook.com/152632291977834/videos/820683715171575  

 

https://www.facebook.com/152632291977834/videos/820683715171575
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3. 04. 12. 2020 - RTV Galaxy -  AMBASADORUL SUA, PREZENT ÎN DROBETA 

TURNU SEVERIN –https://www.facebook.com/rtvgalaxy/videos/4328906223802559 

 

4. 04.12.2020 – Televiziunea on-line 11+ - Ambasadorul SUA a semnat în cartea de 

onoare – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=4172446809436974  

 

https://www.facebook.com/rtvgalaxy/videos/4328906223802559
https://www.facebook.com/watch/?v=4172446809436974
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5. 04.12.2020 – Televiziunea on-line Mehedințiul meu – Ambasadorul Americii, vizită la 

Biblioteca Județeană – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=756745448523153  

 

➢ Luna septembrie 

6. 10.09.2020 – RTS Radioteleviziunea Mehedinți – Avram Iancu, omagiat la Biblioteca 

Județeană – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=2651537751765049  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=756745448523153
https://www.facebook.com/watch/?v=2651537751765049
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➢ Luna august 

7. 18.08.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Cărți noi la Biblioteca Județeană – Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=640191273349014  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=640191273349014
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8. 13.08.2020 – Televiziunea on-lien Mehedințiul Meu – Clădire emblematică redată 

comunității – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=706770623387638  

 

9. 13.08.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Clădire emblematică redată comunității 

– Link: https://www.facebook.com/watch/?v=227014121908764  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=706770623387638
https://www.facebook.com/watch/?v=227014121908764
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➢ Luna iunie  

10. 11.06.2020 – Televiziunea on-line Mehedințiul meu – Mobilier existent de 100 de ani 

la Biblioteca ” I. G. Bibicescu” – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1183893298625883  

 

11. 11.06.2020 – RTS radioteleviziunea Mehedinți – Cărți noi la Bibliotecă – Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=620655668794558  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1183893298625883
https://www.facebook.com/watch/?v=620655668794558
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12. 05.06.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Cărțile scriitorilor mehedințeni au 

ajuns la Bibliotecă – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=862921894194566  

 

13. 02.06.2020 – RTS Radioteleviziunea Mehedinți – Lectură în aer liber 0 Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=326491858334524 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=862921894194566
https://www.facebook.com/watch/?v=326491858334524
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➢ Luna mai  

14. 21. 05.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – expoziție dedicată lui Tudor Arghezi – 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=267016471372842  

 

15. 07.05.2020 – RTS Radioteleviziunea Mehedinți – Cărți noi la Bibliotecă – Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=700988137386280 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=267016471372842
https://www.facebook.com/watch/?v=700988137386280
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➢ Luna martie  

16. 13.03.2020 – Televiziunea on-line Mehedințiul meu- S-a suspendat activitatea cu 

publicul la Biblioteca Județeană –         

 Link: https://www.facebook.com/watch/?v=230939831419665  

 

17. 13.03.2020 –RTS Radioteleviziunea Mehedinți -  Închis la Biblioteca Județeană – 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=2642097752690105  

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=230939831419665
https://www.facebook.com/watch/?v=2642097752690105
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18. 04.03.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Cea mai veche carte românească la 

Biblioteca din oraș - Link: https://www.facebook.com/watch/?v=681406975935083  

 

19.04.03.2020 – Televiziunea on-line 11+ - Carte rară, de patrimoniu, la Severin – 

https://www.facebook.com/watch/?v=280485332913697  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=681406975935083
https://www.facebook.com/watch/?v=280485332913697
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20. 04.03.2020 – Televiziunea on-line Mehedințiul meu – Biblioteca I. G. Bibicescu, un 

prestigiu național – Link: https://www.facebook.com/watch/?v=130975831666989  

 

➢ Luna februarie  

21. 28.02.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Atelier de creație la Bibliotecă – Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2491274054521345  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=130975831666989
https://www.facebook.com/watch/?v=2491274054521345
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22. 27.02.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – emisiunea Față în față – Participarea 

managerului instituției la emisiune dedicată activităților din Biblioteca Județeană – Link: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=917686155316371&ref=watch_permalink  

 

 

23. 24.02.2020 – Galaxy TV – Emisiunea Tribuna societății civile – participarea 

managerului instituției la emisiune, abordând tematica serviciilor oferite de Biblioteca Județeană – 

Link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=129103151819909&ref=watch_permalink  

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=917686155316371&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=129103151819909&ref=watch_permalink
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24. 19.02.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Cea mai veche revistă a Bibliotecii – 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=228730964952863  

 

25. 19.02.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Copiii au învățat despre Brâncuși – 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=2624478357820410  

  

https://www.facebook.com/watch/?v=228730964952863
https://www.facebook.com/watch/?v=2624478357820410
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26.  17.02.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin –      

  Link: https://www.facebook.com/watch/?v=2477378262524065  

 

27. 13.02.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Pentru prima dată la Bibliotecă – Link : 

https://www.facebook.com/watch/?v=886459775140442  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2477378262524065
https://www.facebook.com/watch/?v=886459775140442
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➢ Luna ianuarie  

28. 23.01.2020 – RTS Radioteleviziunea Severin – Un ziar vechi ca Unirea – Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=182267296193075  

 

Zilnic, s-au  postat pe pagina de Facebook a Bibliotecii articole care au avut ca scop, 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 au fost 

distribuie în grupurile de Facebook ale comunității severinene, fapt care a dus la un număr de 

câteva mii de vizualizări zilnice în total. Utilizatorii, și nu numai aceștia, au interacționat prin 

comentarii lăsate la postări, cărora bibliotecarii le-au răspuns cu promptitudine.  De asemenea, 

Bibliotecarii care administrează pagina au oferit referințe, prin intermediul Messenger, referitoare 

la serviciile Bibliotecii, evenimentele care au loc, sau disponibilitatea anumitor titluri. Prin 

intermediul mesageriei Facebook sa- trimis bibliografii, s-au realizat rezervări de documente.  

Pentru Bibliotecă, rețeaua de socializare Facebook s-a dovedit a fi un instrument util, mai ales 

pe perioada stărilor de urgență și alertă,  prin care am reușit să îmbunătățim imaginea Bibliotecii, 

să construim un sentiment de încredere în rândul comunității, să atragem utilizatori noi.  

Promovarea prin intermediul paginii de Facebook este descrisă detaliat în Anexa 3, care este 

parte integrantă a prezentului Raport de Activitate.  

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=182267296193075
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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, la fel ca în anul 2020, nu relevă o interpretare 

corectă din punctul de vedere al utilizatorilor activi, revizați și noi înscriși, din cauza faptului că 

nu am reușit să deschidem un centru unic de înregistrare al permiselor de Bibliotecă, soluția 

înființării acestuia urmând să o identificăm în anul 2021. 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, numărul participanților la 

activitățile culturale și unităților biblioteconomice difuzate în Bibliotecă, în anul 2020 acestea 

fiind următoarele: 

o Total vizite : 12222 

▪ Vizite directe la Bibliotecă: 10360 

▪ Solicitări telefonice, fax, poștă: 1134 

▪ Vizite virtuale: 0 

▪ Nr. participanți la programe și evenimente culturale: 728 

 

o Total documente difuzate: 22795 

▪ Din care consultate în Bibliotecă: 2168 

▪ Cărți: 21728 

▪ Publicații seriale: 1064 

Pentru achiziția documentelor specifice pentru utilizatori au fost utilizate cererile directe 

adresate fiecărei secții, concretizate de utilizatorii secțiilor în referatele de necesitate.  

Au fost identificate categoriile de beneficiari ai Bibliotecii și caracteristicile acestora  , 

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, 
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de ambientul fiecărei secții, de comportamentul bibliotecarilor în relația cu utilizatorii sau 

partenerii.  

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 2020, unul dintre grupurile țintă al Bibliotecii a fost cel al utilizatorilor care au 

frecventat zilnic fiecare secție, 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, în anul 2020 au fost realizate casări al unui număr foarte mare de 

cărți care erau uzate fizic și/sau moral, reușindu-se împrospătarea fondului general, fiind casate 

astfel 16459 de unități biblioteconomice ( cărți și publicații seriale). Achiziția de carte s-a realizat 

exclusiv în funcție de nevoile reale ale utilizatorilor, în mare parte ultimele apariții din anul 2020, 

la care s-au adăugat și apariții care nu existau în fondul Bibliotecii din anii anteriori. S-a reușit, 

astfel, achiziția a unui număr de 2957 de volume, cu o valoare de 92600,31 lei, cărora li s-au 

adăugat un număr de 19 abonamente la publicații seriale, plus Monitorul Oficial al României, 

Legislația României, Hotărâri ale Guvernului, toate cu o valoare de 7099,09 lei. Acestora li s-

au adăugat 881 de volume provenite din donații, alocându-li-se valoare totală de 4047,68 lei. 

În total, unitățile biblioteconomice care au întrat în anul 2020 ( achiziție și donație) sunt în 

număr  3838, cu o valoare totală de 96947,99 lei, fondul total al Bibliotecii Județene, la finalul 

lunii decembrie, totalizând un număr de 402571 u.b.  

Elevii instituțiilor de învățământ mehedințene au constituit în mod special unul dintre 

grupurile țintă ale Bibliotecii, la începutul anului 2020, proiectându-se pentru aceștia diferite 

programe care vizau informarea, educarea, petrecerea timpului liber în Bibliotecă, dobândirea 

unor abilități și competențe, dezvoltarea personală dar, proiectele au fost suspendate în luna 

martie, din cauza situației generate de virusul SARS-CoV-2. 

Și totuși, situația creată nu a împiedicat desfășurarea activităților în aer liber, în cele patru 

spații amenajate în acest scop, respectiv Secția Împrumut Casa Tineretului, Casa Pogany, Casa 

Bratsvo și Palatul Culturii ” Teodor Costescu”. În aceste spații, s-au desfășurat, de exemplu,  

activități practice, lecții deschise ori lecturi în aer liber. 

Am îndeplinit nevoia de lectură și informare a tuturor categoriilor de utilizatori, chiar și pe 

perioada stării de alertă, prelungită prin Hotărârile de Guvern, Biblioteca având programul 

suspendat pentru public, doar pe parcursul unei luni, respectiv în perioada stării de urgență.  

Din luna aprilie 2020, s-a reluat activitatea de împrumut, însă fără acces în interiorul 

secțiilor, documentele fiind oferite utilizatorilor în fața fiecărei căi de acces a secțiilor, în baza 

unei solicitări, verbale, telefonice, scrise, prin e-mail sau prin intermediul paginii de Facebook.  
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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 2020 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.  

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 2020, 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 

activitățile desfășurate( în număr restrâns de participanți) în cadrul secțiilor Bibliotecii.  

O altă categorie de beneficiari a fost cea formată din studenți, care și-au pregătit diferite 

lucrări în spațiile în aer liber deschise publicului, chiar și pe perioada stărilor de alertă. 

Frecventarea Bibliotecii de către studenți a crescut odată cu deschiderea tuturor spațiilor în aer 

liber, pe perioada stării de alertă, în anul 2020, accesul în interior fiind interzis.  

În schimb, a scăzut numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, care până la apariția bolii 

coronavirus frecventau în număr mare Biblioteca, din cauza faptului că aceștia au fost un grup 

vulnerabil, care a evitat să iasă în comunitate, ca metodă de prevenție a contaminării cu virusul 

SARS-CoV-2. 

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 2020, 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; 

➢ 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 elevi 

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 ( în 

grupuri restrânse); 

❖ Diversificarea tipului de activități care pot fi desfășurate în secțiile 

Bibliotecii; 

• Ateliere în Secția Împrumut Carte pentru Copii, Secția Împrumut 

Casa Tineretului; 

• Organizarea unor spații de lectură în aer liber în Secția Împrumut 

Casa Tineretului,  Secția ” Andrei Stoianovici și Casa Pogany; 

• 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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➢ Dezvoltarea capacității instituționale prin programe de formare profesională 

în domeniul biblioteconomic 

❖ Finalizarea cursului de formare profesională în biblioteconomie a 

bibliotecarilor care încă nu dețineau calificarea în domeniul 

biblioteconomic  ” Program de specializare pentru ocupația de bibliotecar” 

- un număr de 3 bibliotecari - care au fost înscriși la Modul II, toți 

absolvind cu note mari; 

 

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 2020, a fost un an dificil pentru toți românii, instituția fiind nevoită să se adapteze 

din mers la condițiile impuse de situația generată de coronovirus. Astfel, am urmărit ca toate 

activitățile să se desfășoare în deplină siguranță atât pentru salariații Bibliotecii, cât și pentru 

utilizatorii noștri, astfel încât să nu-i punem în pericol de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2.  

De asemenea, am urmărit să nu le restricționăm accesul la informare și lectură, astfel că 

Biblioteca a avut programul suspendat doar o lună ( martie – aprilie ). Din luna mai, s-a realizat 

împrumutul documentelor solicitate în deplină siguranță, în fața fiecărei căi de acces a secțiilor 

deținute de Bibliotecă și, chiar dacă accesul în cele două săli de lectură a fost interzis, pe perioada 

cât vremea a permis, s-au amenajat spații pentru lectură în aer liber ( în număr de patru) care au 

permis realizarea diferitelor lucrări, a desfășurării unor activități cultural-educative ( mai puține 

decât în anul 2019) și a lecturării documentelor secțiilor. 

a. Amenajarea spațiilor deținute de Bibliotecă în conformitate cu activitățile 

care urmau a fi desfășurate, la standarde înalte și dotarea acestora  

 

❖ Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor 

 

✓ Schimbarea totală a mobilierului existent, care era învechit, cu unul nou, adaptat 

nevoilor bibliotecarilor din această secție; 

✓ Schimbarea integrală a unităților desktop; 

 

❖ Secția Împrumut Știință și Tehnică  

 

✓ Schimbarea totală a instalației electrice; 

✓ Schimbarea birourilor bibliotecarilor; 

✓ Achiziția unui raft expozițional;  
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❖ Secția Împrumut Crihala  

 

✓ Înlocuirea rafturilor de depozitare a cărților 

✓ Achiziția unui raft expozițional;  

 

❖ Secția Împrumut Casa Tineretului 

 

✓ Achiziția unui raft expozițional;  

✓ Amenajarea unui spațiu de lectură în aer liber, prin achiziția mobilierului specific; 

✓ Lucrări de amenajare a spațiului exterior; 

 

❖ Secția Împrumut Andrei Stoianovici 

 

✓ Finalizarea  reparațiilor   capitale ale clădirii ( înlocuirea acoperișului, a tâmplăriei, 

lucrări de parchetare, zugrăvire) 

✓ Schimbarea totală a mobilierului specific de bibliotecă; 

✓ Schimbarea unităților desktop pentru bibliotecari; 

✓ Lucrări de amenajare a beciului clădirii ca spațiu de lectură; 

✓ Amenajarea curții interioare pentru a fi utilizată pentru proiecții de filme sau 

activități în aer liber; 

✓ Achiziția mobilierului de exterior și amenajarea unui spațiu de lectură în aer liber; 

✓ Amenajarea unei clădiri exterioare ca spațiu de depozitare a cărților ( schimbarea 

acoperișului, lucrări exterioare și amenajări interioare); 

✓ Amenajarea întregului spațiu din Casa Bratsvo pentru a fi utilizat de persoanele cu 

dizabilități; 

✓ Achiziția mobilierului de bibliotecă pentru clădirea reabilitată ca spațiu de 

depozitare; 

✓ Achiziția a două rafturi expoziționale; 

 

b) Diversificarea serviciilor pentru utilizatori 

Serviciile propuse a fi oferite utilizatorilor în anul 2020, de exemplu ateliere 

multidisciplinare periodice, jocuri  de board game în Secția Împrumut pentru Copii, jocuri logice 

în toate secțiile de împrumut, nu au putut fi oferite, din cauza pandemiei de coronavirus. 

În schimb, au fost utilizate cu predilecție serviciile de lectură în aer liber și supravegherea 

copiilor care și-au efectuat temele la Bibliotecă, bibliotecarii fiind un ajutor util pentru părinți.  
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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 ateliere de lucru periodice, cu grupuri mici de bibliotecari, prin care 

aceștia și-au dezvoltat cunoștințele referitoare la operarea în MS Office ( word, excell, 

powepoint, publisher, movie maker), astfel că bibliotecarii au reușit să creeze singuri 

pliante,  materiale video pentru promovarea colecțiilor din fiecare secție.  

o Organizarea unor ateliere cu grupuri restrânse de bibliotecari prin care s-au abordat 

metode și tehnici de comunicare directă cu utilizatorii, precum și de comunicare în mediul 

on-line.   

 

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 

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 petrecut 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 2020 s-a continuat procesul de renovare/reabilitare a secțiilor Bibliotecii 

, în momentul de față acestea fiind reabilitate 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 2020, au finalizat cursul de formare în biblioteconomie trei bibliotecari, ( 

doi bibliotecari care au început primul Modul aflându-se în perioada parcurgerii Modului II 
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în concediu pentru creșterea copilului ). Ca urmare a acestui fapt, personalul de specialitate 

al Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” este calificat în proporție de 99%. 

 

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 calitative, fapt care va 

continua și în anul 2021.  

 

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 prin intermediul 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: Încă din 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 a continuat în anul 2020 ( atât cât au 

permis măsurile impuse de pandemie) și  va fi intensificat în anul 2021( dacă măsurile impuse de 

pandemie vor fi relaxate cât mai mult). 

 

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 2021, dacă situația 

pandemiei o va permite. 
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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 în anul 2021, stabilindu-se ca membrii 

Consiliului Științific să fie coordonatori ai acestei acțiuni, realizându-se în acest sens un calendar 

al activităților care se vor desfășura . 

 

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 2020, 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 diferite, 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 

▪ 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 
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 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 

Observații: În anul 2020 fondul de presă veche, preluat în anul 2019, a fost aranjat, 

conform anului de apariție în depozite. De asemenea s-a demarat înregistrarea acestuia în 

Registrele Unice ale Bibliotecii și în catalogul TINREAD. 

 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; 

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. În anul 2020, au fost repartizate acestei secții 

cele mai multe titluri noi achiziționate, existând foarte multe solicitări din partea utilizatorilor 

pentru a lectura cărțile din această secție în spațiul de lectură amenajat pe terasa Palatului 

Culturii ” Teodor Costescu. 

 Spațiul Casa Pogany ( str. Ștefan Odobleja, nr.59) 

 

 Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor 

 

 Sala ” Theodor Costescu” 

▪ Servicii oferite  

- Consultarea în incinta sălii a documentelor fondului tradițional de 

documente și a publicațiilor seriale vechi 
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- 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 2020,  sala de lectură a finalizat procesul de inventariere, din luna 

august fiind deschis accesul la acest fond. Din cauza pandemiei, studiul în incinta spațiului nu a 

fost posibil, astfel că a fost amenajata un spațiu de lectură în aer liber în curtea Casei Pogany, 

spațiu care a fost utilizat la capacitate maximă de utilizatori, în perioada cât starea vremii a 

permis.  

Secția nu beneficiază de o spațiu de studiu adecvat în interior, astfel că, în funcție de 

bugetul alocat în anul 2021 se are în vedere amenajarea unui spațiu de lectură în podul Casei 

Pogany( acesta permițând acest lucru) și a unui alt spațiu în beciul Casei Pogany, care are o 

arhitectură deosebită ( clădirea a fost construită în anul 1862). 

 Secția Depozitul Legal de Documente 

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, 

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. În anul 2020, 

fondul de documente a fost predat bibliotecarului, astfel că această secție este organizată 

conform specificațiilor legale. 

 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 
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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. În momentul de față,  secția este deschisă și pentru accesul utilizatorilor 

în interior și de asemenea pentru organizarea unor ateliere cu grupuri restrânse de copii. 

 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. Spațiul a beneficiat de lucrări de schimbare a 

instalației electrice și a corpurilor de iluminat. Deoarece se află în aceeași clădire cu Secția 

Împrumut Crihala, în anul 2021 se are în vedere unirea celor două fonduri de unități 

biblioteconomice și înființarea unei singure secții cu profil enciclopedic. 

 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 

 

 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 de art&craft 

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

- Cursuri IT ( din anul 2021) 

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 

aranjat la rafturi, din luna decembrie 2019, acest spațiu fiind funcțional din toate punctele de 

vedere. În anul 2020, în terasa în aer liber a fost amenajat un spațiu de lectură care, pe perioada 

pandemiei, a fost foarte solicitat. 

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

 

 Secția Împrumut ”Andrei Stoianovici ” 

▪ 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  

- Ateliere de art&craft 

- Vizionări de filme/documentare pentru copii ( atât în sala amenajată în 

subsolul secției, cât și în spațiul exterior) 

- Spațiu pentru board game cu jocurile existente în secției 

- Pregătirea temelor școlare în cadrul secției; 

- Evenimente culturale/educative: serbări școlare, lecții interdisciplinare, 

cluburi 

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 și faptului că, clădirea principală 

nu mai fusese reabilitată de la construirea sa ( anul aprox. 1880), 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. Lucrările au fost finalizate în luna august 2020, dată din care unitățile 

biblioteconomice au fost aranjate conform normelor în mobilierul nou achiziționat, din acel 

moment fiind permis împrumutul documentelor utilizatorilor.  

În momentul de față, accesul utilizatorilor în interiorul secției este permis, cu reducerea 

numărului acestora, dar și al numărului de cărți împrumutate.  
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 Spațiul Secției Împrumut Literatură și Artă ( str. Traian, nr. 85) 

 

 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 

- Diferite activități cultural-educative 

Acest spațiu, fiind în chirie și totodată greu accesibil utilizatorilor ( este situat la etajul 1, 

într-un bloc unde se află și alți chiriași), nu poate fi amenajat corespunzător, din cauza faptului că 

structura de rezistență a clădirii nu permite aceste lucru. Foarte multe cărți se află în cutii, astfel 

încât, în anul 2021, se vor căuta soluții pentru mutarea fondului de cărți în celelalte spații ale 

bibliotecii și desființarea acesteia. 

b. Măsuri de organizare a activității care vizează resursa umană din cadrul 

Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” 

În anul 2020, s-a continuat procedura de actualizare și arhivare a dosarelor fiecărui 

salariat, în conformitate cu prevederile legislative, precum și 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; 

- Responsabilizarea angajaților în ceea ce privește sarcinile îndeplinite la 

nivelul fiecărei secții, concretizate în documentele întocmite, prin stabilirea 
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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; 

 

d. Alocarea resurselor financiare în funcție de prioritățile existente la nivelul 

instituției 

În anul 2020, 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 anul 2020 a continuat procesul de  reabilitare/modernizare/dotare a spațiilor 

Bibliotecii Județene, această activitate realizându-se în proporție de 90%. 

O altă prioritate a alocării bugetare a fost schimbarea dotărilor tehnice ale instituției, 

asigurarea bugetului pentru achiziția de unități biblioteconomice și mărirea bugetului pentru 

achiziția unităților biblioteconomice, fapt care s-a realizat parțial. 

II. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 

✓ S-a continuat actualizarea Fișei 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. 

✓ În anul 2021, se va actualiza Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii 

Județene ” I.G. Bibicescu”, Regulamentul Intern al Bibliotecii, Organigrama instituției 

și Statul de funcții privind funcțiile în regim contractual al instituției  

 

III. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 

 

În anul 2021, din cauza măsurilor de prevenire a bolii coronavirus în rândul angajaților, nu 

s-a efectuat întrunirea comisiilor/consiliilor existente în cadrul Bibliotecii, din cauza faptului că 

bibliotecarii își desfășoară activitatea în spații diferite, în majoritatea cartierelor municipiului, 

astfel că nu am dorit deplasarea acestora în timpul programului de activitate, ca măsură de 

protecție a lor dar și a utilizatorilor; 

În anul 2020, a avut loc întrunirea diferitelor comisii existente la nivelul Bibliotecii astfel: 

 - comisia de achiziții s-a întrunit permanet pentru achiziția mijloacelor fixe și a obiectelor 

de inventar, a serviciilor și a lucrărilor care s-au efectuat  în Biblioteca Județeană. Achiziția 
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mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar s-a efectuat în proporție de 95% în Sistemul Electronic 

de Achiziții Publice ( SICAP), iar serviciile și lucrările s-au efectuat toate în baza unor contracte, 

după ce în prealabil au fost achiziționate de pe SICAP. 

 - comisia de recepție s-a întrunit pentru recepția lucrărilor și în momentul primirii 

bnunurilor achiziționate; 

 - comisia de inventar a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe s-a întrunit cu ocazia 

inventarierii anuale, de la finalul anului 2020. Înventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar nu a fost efectuată corespunzător în anii anteriori, astfel că a necesitat identificarea  

fiecărui bun din gestiuni și ulterior atribuirea numerelor de inventar. În momentul de față exită o 

situașie foarte clară a evidenței mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din fiecare gestiune 

constituită. 

- comisia de casare s-a întrunit cu ocazia casării atât a unităților biblioteconomice, cât și 

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Astfel au fost scose din gestiuni ( casate) un număr de 

16459 unități biblioteconomice, cu o valoare de 23602,23 lei, uzate fizic sau moral . De asemenea, 

s-au casat un număr de 615 obiecte de inventar, cu o valoare de 54142,14 lei. 

  

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 2020 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”. 

În anul 2020, doar trei bibliotecari au parcurs Modulul II al acestui curs, finalizându-l, 

două bibliotecare aflându-se în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului, urmând să 

parcurgă Modulul II la revenirea în activitate. 

Pe parcursul  anului 2020, managerul instituției a parcurs ambele module ale cursului ” 

Manager cultural”, organizat de Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală, aflat sub 

egida Ministerului Culturii, curs finalizat prin obținerea unui Certificat de Absolvire. 

Tot în anul 2020, managerul instituției a obținut certificările profesionale pentru profesia 

de psiholog cu liberă practică în ocupația de ” Psiholog clinician” și ” Psihoterapeut adlerian”, 

acestea fiind utile în instituție,  pentru implementarea în cadrul acesteia , în mod gratuit, a  unor 

proiecte de terapii ocupaționale și ateliere de dezvoltare personală, pentru toate categoriile de 

utilizatori. 
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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  în anul 2019, iar în anul 2020 doar mici intervenții 

de remediere a unor defecțiuni minore. 

✓ Amenajarea unui spațiu de lectură în aer liber, în curtea Casei Pogany , pentru a 

permite utilizatorilor, pe perioada stării de alertă din anul 2020. Când accesul în 

interiorul spațiilor a fost interzis, să lectureze, să realizeze anumite lucrări 

personale. Totodată, în acest spațiu au fost organizate diferite ateliere sau lecții 

deschise, cu grupuri mici de copii. 
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 Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor 

✓ Lucrări/dotări 

• Schimbarea totală a mobilierului specific pentru depozitarea cărților care urmează 

a fi prelucrate/distribuite; 

• Achiziționarea birourilor pentru bibliotecarii care își desfășoară activitatea în 

această secție; 
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 Spațiul Crihala  

 

 Secția Împrumut Știință și Tehnică 

- Schimbarea integrală a instalației electrice și a corpurilor de iluminat; 

- Înlocuirea parțială a mobilierului; 
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 Secția Împrumut Crihala, str. Crișan, nr. 84 

 

- Înlocuirea rețelei electrice; 

- Înlocuirea totală a rafturilor de depozitare;  
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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 222 mp, 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 ( terasă).  

În anul 2020, în terasa acestui spațiu a fost amenajat un spațiu pentru lectura în aer liber, 

achiziționându-se mobilier specific și, de asemenea, spațiul a fost închis cu porți metalice 

personalizate cu denumirea Bibliotecii. 
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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, începute în anul 2019 și finalizate în anul 2020.  

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. 

A fost schimbat tot mobilierul specific pentru depozitarea cărților. De asemenea, a fost 

amenajat subsolul acestei clădiri astfel încât în acesta să poată fi desfășurate diferite activități ( 

culturale, educative, lectură ). Curtea interioară a fost amenajată pentru organizarea activităților în 

aer liber, existând posibilitatea proiecțiilor de film. A fost amenajat, de asemenea, un spațiu de 

lectură în aer liber, care a fost folosit de utilizatori odată cu finalizarea lucrărilor. În incinta acestui 

spațiu a fost reabilitată și modernizată încă o clădire ( acoperis, lucrări exterioare și interioare, 

dotare cu mobilier ) pentru a fi folosită ca spațiu de depozitare.  

Această clădire este dotată astfel încât de serviciile sale să poată beneficia și persoanele cu 

dizabilități. Clădirea a fost echipată corespunzător, conform normelor de protecție împotriva 

incendiilor. 

 Secția a fost  dotată cu o multifuncțională, au fost achiziționate două PC-uri noi și sistem 

video de supraveghere. 

 Secția Împrumut ” Andrei Stoianovici ” înainte de reabilitare 
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• Secția ” Andrei Stoianovici ” după renovare 
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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 2020, Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu” a primit următoarele 

controale/verificări/auditări: 

1. La data de 04.03.2020, am fost înștiințați, printr-o Adresă din partea Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ” Drobeta” al județului Mehedinți, de faptul că în data de 18.03.2020 se 

va executa un control privind modul de aplicare și respectare a prevederilor legale în domeniul 

apărării împotriva incendiilor la nivelul instituției. Din cauza instituirii stării de urgență, acest 

control a fost suspendat, pana în acest moment nemaiprimind nicio adresă de înștiințare. 

2. În perioada 02.03 2020- 15.05. 2020, în Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu”  au fost 

prezentă o echipă de audit din partea Camei de Conturi Mehedinți, au a efectuat un control al 

activității financiar - contabile aferente anului 2019 și, de asemenea, prin sondaj al anilor anteriori 

( 2010-2019). 

Controlul s-a finalizat prin Nota de Constatare nr. 1011/08.05.2020, în care nu s-a constatat 

nicio deficiență în actele financiar - contabile ale instituției, aferente anului 2019.  

Singura măsură care a fost dată spre îndeplinire instituției a fost cea referitoare la remunerația 

managerului instituției, fiind constatată o diferență brută acordată în plus, această eroare fiind 

ulterior remediată. 

3. În data de 23.06.2020,  au fost verificate de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Mehedinți documentele referitoare la  măsurile SSM privitoare la securitatea și sănătatea 

în muncă a angajaților, singura eroare care ulterior a fost remediată fiind absența documentelor 

privind evaluarea riscurilor de accidentare și planul de prevenire și protecție. 

4. La data de 04.08.2020 instituția a fost verificată de reprezentanții Agenției pentru Plăți și 

Inspecție Socială care au verificat asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la 

un mediu accesibilizat în secțiile instituției. În urma verificării, au fost lăsate măsuri de 

accesibilizare a accesului persoanelor cu dizabilități în spațiile Bibliotecii, ca urmare a acestui fapt 

am amenajat Secția Împrumut ” Andrei Stoianovici” pentru accesul la colecțiile secției a 

persoanelor cu dizabilități. 

De asemenea, în anul 2020, Biblioteca Județeană a îndeplinit și măsurile 

controalelor/verificărilor/auditărilor care au avut loc în anul 2018 ale Camerei de Conturi 

Mehedinți, care nu au fost îndeplinite în proporție de 100%. 
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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 31.12.2020 

 

 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 2020 la Biblioteca Județeană ”I.G. Bibicescu” Mehedinți: 3.340.000 lei, din 

care: 

 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:   3.240.000 lei, din care: 

    - Cheltuieli curente:    3.261.270 lei, din care: 

     - Cheltuieli de personal:  2.370.000 lei; 

 - Bunuri și servicii:     891.270 lei. 

 - Plăți efectuate în anii precedenți 

și recuperate în anul curent:    - 21.270 lei. 

  

 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:         100.000 lei, din care: 

              - Cheltuieli de capital:     100.000 lei, din care: 

     - Reparații capitale aferente 

         activelor fixe:      100.000 lei. 

 

 

 

 EXECUȚIA CHELTUIELILOR  se prezintă astfel: 

 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:   3.238.608 lei, din care: 

    - Cheltuieli curente     3.259.878 lei, din care: 

  - Cheltuieli de personal:  2.369.873 lei; 

  - Bunuri și servicii:     890.005 lei. 

    - Plăți efectuate în anii precedenți     

    și recuperate în anul curent:    - 21.270 lei. 

 

 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:           99.342 lei, din care: 

               - Cheltuieli de capital:         99.342 lei, din care: 

     - Reparații capitale aferente 

      activelor fixe:           99.342 lei. 
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Buget de venituri și cheltuieli 

- lei - 

Buget  

aprobat 

- lei - 

Buget 

realizat 

- lei - 

Grad de  

utilizare a  

bugetului 

Venituri totale, din care: 3.340.000 3.337.950 99,94% 

      Alocații/subvenții 3.340.000 3.337.950 99,94% 

Cheltuieli totale, din care: 3.340.000 3.337.950 99,94% 

      Cheltuieli de personal 2.370.000 2.369.873 99,99% 

      Bunuri și servicii 891.270 890.005 99,86% 

              Plăți efectuate în anii precedenți  

              și recuperate în anul curent 
-21.270 -21.270 100,00 % 

      Cheltuieli de capital 100.000 99.342 99,34% 

 

 

 La Titlul I Cheltuielile de personal plățile totale au fost de 2.369.873 lei, respectiv 99,99 

% 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 2.370.000 2.369.873 

1. Cheltuieli salariale în bani 10.01 2.271.700 2.271.595 

 - salarii de bază 10.01.01 1.922.400 1.922.360 

 - alte sporuri 10.01.06 227.650 227.633 

 - indemnizaţia de hrană 10.01.17 121.650 121.602 

2. Cheltuieli salariale în natură 10.02 47.850 47.850 

 - tichete de vacanță 10.02.06 47.850 47.850 

3. Contribuţii 10.03 50.450 50.428  

 - contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 50.450 50.428 

  

 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 2020. 

 

 Nivelul salarizării în anul 2020 a fost cel prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată și O.U.G. nr. 1/2020, privind  unele 

măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

 Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 

  - aprobat: 70,96 % 

  - realizat: 71,00 %. 

 

 Gradul de acoperire a salariilor din subvenții: 

  - aprobat: 100,00 % 

  - realizat: 100,00 %. 

 

 La Titlul II Bunuri si servicii plățile totale au fost de 890.005 lei, respectiv 99,86 % din 

valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după cum urmează:  
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               - lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Cod 

Credite 

bugetare 

Plăți 

efectuate 

II BUNURI ŞI SERVICII 20 891.270 890.005 

1. Bunuri şi servicii 20.01 373.600 372.618 

 - furnituri de birou 20.01.01 15.150 15.149 

 - materiale pentru curăţenie 20.01.02 18.400 18.398 

 - încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 84.750 84.750 

 - apă, canal, salubritate 20.01.04 24.950 24.089 

 - carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 3.250 3.250 

 - piese de schimb 20.01.06   

 - transport 20.01.07 300 264 

 - poştă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 34.150 34.068 

 - alte bunuri şi servicii pentru întreținere și 

funcționare 

20.01.30 192.650 192.650 

2. Reparaţii curente 20.02 164.220 164.174 

3. Alte obiecte de inventar 20.05.30 148.650 148.499 

4. Cazare 20.06.01 4.050 4.031 

5. Cărţi şi publicaţii 20.11 100.000 99.999 

6. Pregătire profesională 20.13 8.550 8.550 

7. Alte cheltuieli (chirii) 20.30.04 92.200 92.134 

 

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 - 21.270 

1. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

2020  

85.01.01 - 21.270 

 

 La Titlul XIII Active nefinanciare plățile totale au fost de 99.342 lei, respectiv 99,34 % 

din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după cum urmează:    

                                                                       

               - lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Cod 

Credite 

bugetare 

Plăți 

efectuate 

XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 100.000 99.342 

1. Active fixe 71.01 100.000 99.342 
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 - reparații capitale aferente activelor fixe 71.03.00 100.000 99.342 

 

 Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor: 

  - aprobat: 3,00 % 

  - realizat: 2,98 %. 

 

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 

nr. 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 2020 

 

 Contul de execuție al instituției s-a întocmit conform prevederilor din Legea nr. 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 2020 s-au întocmit pe 

structura bugetului și a clasificației bugetare.  

 

5. Încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 

 

 Compartimentul Financiar, Resurse Umane, Administrativ a întocmit lucrările 

premergătoare de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020, constând în:  

 - înregistrarea în conturi a tuturor operațiunilor economice și financiare aferente activității 

instituției până la 31 decembrie 2020;  

 - în termenul legal stabilit s-a întocmit Bilanțul contabil și contul de execuție pentru anul 

2020, care a fost vizat de Trezoreria Drobeta-Turnu Severin;  

 - s-au respectat corelațiile și restricțiile bilanțiere;  
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 - bilanțul contabil și contul de execuție bugetară pentru anul 2020 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 

 

 În ceea ce privește depunerea declarațiilor on-line și accesarea aplicațiilor FOREXEBUG, 

acestea s-au realizat în baza certificatului digital calificat cu numărul  

7147211AB5634F4F0F592A2E și la termenele legale stabilite. 

 

II. 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 și în anul 2020 de grupuri mici 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 

3.337950 lei/ 12.222 vizitatori  -

273,11 lei/ vizitator 

2 Fonduri nerambursabile atrase ( lei ) 0 

3 Număr de activități educaționale 30 

4 Număr de apariții media ( fără comunicate de presă)  28 

5 Număr de beneficiari neplătitori 12.222 ( vizite) 

6 Număr de beneficiari plătitori  0 

7 Număr de expoziții/ frecvența medie zilnică  569 de expoziții/ 89 vizite/zi 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 39 de acțiuni și evenimente 

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 

• Dezvoltarea Bibliotecii prin proiecte cu finanțare externă 
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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 

▪ Programele și activitățile marcate cu culoarea albastru au fost realizate, iar 

cele marcate cu culoarea roșu vor fi realizate până la finalizarea contractului 

de management 

 

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 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 69 
 

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 

A.1. Achiziţia unui sistem multifuncţional care să permită scanarea publicaţiilor seriale 

vechi şi realizarea materialelor pentru promovare  
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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 

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 
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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 

 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 
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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” 

 

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 
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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 

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 
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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 

 

 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 

 

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 
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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; 

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  
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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 propus în luna ianuarie 2021 bugetul de 

venituri și cheltuieli pentru Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu”, acesta fiind următorul:  

Observații: Bugetul de venituri și cheltuieli a fost propus de Biblioteca Județeană ” I. G. 

Bibicescu”spre aprobare de către Consiliul Județean Mehedinți, în momentul depunerii 

Raportului de Activitate acesta nefiind încă aprobat, existând posibilitatea ca bugetul instituției 

să suporte modificări, în funcție de alocările bugetare ale Consiliului Județean Mehedinți 
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II. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

Pentru următoarea perioadă de management, dacă se va reuși implementarea eliberării 

permisului unic pe Bibliotecă și dacă situația pandemică va continua, previzionez o staționare, 

chiar și scădere a numărului utilizatorilor activi. 

 Dar, previzionez că vor fi creșteri substanțiale ale numărului vizitatorilor datorate faptului 

că politica de achiziții a unităților biblioteconomice se axează pe achiziția noutăților care în anul 

2020 a acoperit cu succes nevoia utilizatorilor de informare și lectură, fapt care va continua și în 

anul 2021. De asemenea, deja se implementează în cadrul majorității secțiilor proiecte care vor 

veni în sprijinul părinților, în sensul înființării centrelor de supraveghere a copiilor după 

terminarea programului școlar ( after-school ) , ateliere pentru dobândirea anumitor abilități 

practice sau ateliere care urmăresc dezvoltarea personală sau ateliere de parenting. Acest fapt va 

genera creșterea numărului vizitelor la secțiile Bibliotecii. 

III. Analiza programului minimal realizat 

Analiza programului minimal depus și aprobat de  Consiliului Județean Mehedinți, în anul 

2020 

Legendă:  

▪ Textul marcat cu roșu exemplifică proiectele/programele neimplementate, 

cauzate de pandemia Covid 19 care a afectat lucrările/programele care urmau 

a fi efectuate/implementate în instituție 

▪ Textul marcat cu albastru exemplifică proiectele sau activitățile din cadrul 

programelor care au fost implementate/realizate 

N

r. 

C

rt. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proi

ecte 

în 

cadr

ul 

prog

ram

ului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

Observații 

1. 

Modernizarea 

continuă a 

spațiilor 

Bibliotecii 

Crearea 

condițiilor 

optime pentru 

oferirea unor 

servicii 

performante  

utilizatorilor, la 

standarde 

calitative înalte, 

din punct de 

vedere 

profesional și 

9 

1.Reabilitarea și modernizarea spațiilor 

Casei Bratsvo ( sediul Secției Împrumut 

Andrei Stoianovici ) 

 

1.1.Amenajarea curţii interioare  

2.1. Renovarea exterioară a clădirii 

de depozitare a cărților 

60.000 

Implementat 

 

Suplimentar, la 

acest program s-a 

reabilitat( interior, 

exterior, acoperiș, 

mobilier) și o altă 

clădire în incinta 

Casei Bratsvo 

care este folosită 

ca depozit de 

carte 
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material 

2.Reabilitarea şi modernizarea 

spaţiilor Casei Pogany 

 

2.1.Amenajarea curţii Casei Pogany 

pentru desfăşurarea activităţilor în aer 

liber . 

2.2. Montarea unei firme cu sigla şi 

denumirea Bibliotecii 

2.3. Amenajarea unei încăperi cu 

denumirea ” Camera Regelui Carol 

I”, ca destinație turistică 

30.000 

Neimplementat 

S-a achiziționat 

mobilier specific 

pentru Secția 

Dezvoltare, 

Evidență, 

Catalogarea și 

Prelucrarea 

colecțiilor, secție 

în care au fost 

înnoite și toate 

echipamentele 

electronice 

3. Amenajarea unei săli de lectură în 

podul clădirii principale din Casa 

Pogany 

 

3.1. Lucrări de amenajare a spațiului 

3.1. Achiziţia mobilierului 

corespunzător 

170.000 

Neimplementat 

din cauza alocării 

bugetare 

4. Crearea unui birou de eliberare a 

permiselor de acces în bibliotecă  

 

4.1. Achiziţia dotărilor tehnice 

corespunzătoare 

10.000 

Neimplementat 

din cauza alocării 

bugetare 

5. Amenajarea unui spațiu de 

socializare pentru tineri în incinta 

spațiului închiriat pentru  Secția 

Împrumut Casa Tineretului, din 

clădirea Casa Tineretului 

 

5.1. Amenajarea spațiului existent în 

curtea interioară; 

5.2. Dotarea cu mobilier specific și 

mijloace tehnice( unități desktop ) 

 

20.000 

80% implementat 

 6. Amenajarea spațiului Secției 

Știință și Tehnică  

 

6.1. Lucrări de reparații interioare 

6.2. Înlocuirea mobilierului de 

depozitare a cărților 

 

35.000 

Parțial  

Implementat 

Mobilierul 

specific de 

bibliotecă a fost 

înlocuit total în 

Secția Împrumut 

Crihala 

7.Instalarea unui sistem centralizat 

de supraveghere/antiefracţie pentru 

toate spaţiile Bibliotecii  

 

7.1.Instalarea unui sistem centralizat 

de supraveghere/antiefracţie pentru 

Secţia Sala de Lectură ” I. G. 

Bibicescu” 

10.000 

Parțial 

implementat 

Au fost instalate 

echipamanete de 

supraveghere 

video în toate 

spațiile Bibliotecii 

8. Înnoirea echipamentelor IT din 

instituţie şi achiziţia unor 

echipamente noi, necesare 

desfăşurării activităţilor specifice 

 

20.000 

Parțial 

implementat în 

proporție de 

60% 
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8.1. Înlocuirea unităţilor desktop din 

secţii, unde situaţia o impune 

 

9. Perfecţionarea continuă a 

personalului 

 

9.1.Organizarea unor cursuri 

specifice, în funcţie de necesităţi 

 

5.000 

Parțial 

implementat  

- din cauza 

pandemiei nu s-au 

putut înscrie 

bibliotecarii la 

cursuri și nu s-au 

putut organiza 

nici în cadrul 

Bibliotecii  

- Bibliotecarii au 

beneficiat de 

instruire practică , 

prin organizarea 

unor ateliere cu 

grupuri mici in 

incinta 

Bibliotecii, în 

domeniul 

comunicării 

media și domenii 

MS Office 

2. 

Actualizare

a şi punerea 

în valoare a 

colecţiilor 

Bibliotecii  

 

Actualizarea și 

punerea în 

valoare a 

colecțiilor 

Bibliotecii prin 

completarea 

colecțiilor, 

expoziții 

tematice, 

crearea unei 

baze de date cu 

documente 

digitizate 

6 

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 

1.3.Achiziţia documentelor specifice 

pentru persoane cu deficienţe de 

vedere (limbaj  Braille) 

  

 

 

160.000 

 

 

 

 

 

 

Parțial 

implementat 

2.Completarea catalogului de 

bibliotecă TINREAD 

 

2. 1.Continuarea procedurilor de 

completare a catalogului TINREAD 

 

 

1.000 

 

Implementat 
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3. Biblioteca în era Internetului 

 

3.1.Actualizarea site-ului, paginii de 

Facebook cu informaţii utile 

utilizatorilor; 

3.2.Demararea procedurii de 

digitizare a publicaţiilor seriale vechi, 

prin achiziția unui scanner pentru 

presă; 

 3.3.Integrarea documentelor 

digitizate în site-ul Bibliotecii 

 3.4. Crearea unei baze de date cu 

colecțiile digitizate ale Bibliotecii 

 

15.000 

 

 

 

 

 

Parțial 

implementat  

- nu s-a reușit 

achiziția unei 

aparaturi 

corespunzătoare 

digitizării 

fondului de carte 

veche din cauza 

alocării bugetare; 

 

4. Valorificarea colecţiilor speciale 

ale Bibliotecii  

 

4.1.Achiziţia unui  cub expoziţional  

special pentru expunerea cărților de 

patrimoniu  

4.2.Crearea unor produse editoriale 

proprii, pe baza documentelor din 

colecțiile speciale expuse 

13.000 

Neimplementat 

5. Biblioteca – centru editorial 

 

5.1.Crearea unor produse editoriale 

proprii. 

5.2.Publicarea unor bibliografii locale 

5.3.Editarea Revistei bibliotecii 

5.4.Editarea unor produse cu caracter 

informativ/publicitar pliante, afişe, 

invitaţii etc. 

5.5.Sprijin acordat editării produselor 

care promovează valorile locale ale 

judeţului Mehedinţi 

5.6.Publicarea unor produse 

editoriale rezultate din activităţile 

bibliotecii: simpozioane, colocvii, 

concursuri, întâlniri profesionale, 

cursuri etc. 

 

5.000 

Parțial 

implementat  

- s-a reușit doar 

obținerea ISSN 

pentru Revista 

Bibliotecii, dar nu 

s-a reușit lansarea 

oficială și 

difuzarea acesteia 

din cauza 

pandemiei  

   

6. Promovarea imaginii Bibliotecii 

 

6.1. Promovarea imaginii în mediul 

on-line 

6.2.Contract mentenanţă site 

6.3. Promovarea prin materialele 

publicitare proprii 

6.4.Promovarea prin contracte 

încheiate cu mass-media locală 

3.000 

Implementat 

3. 

Biblioteca - 

Centru 

cultural 

 

Afirmarea 

Bibliotecii ca 

centru de 

excelență în 

domeniul 

culturii prin 

acțiuni în care 

5 

1.Organizarea unor manifestări 

culturale ocazionate de 

celebrarea/comemorarea unor 

personalităţi culturale, lansări 

produse editoriale, colocvii, 

simpozioane 

 

5.000 

Implementat 
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se promovează 

modele 

culturale, 

precum și 

acțiuni de 

stimulare a 

potențialului 

creator al 

membrilor 

comunității 

1.1. Serbările Eminescu (evenimente 

dedicate aniversării/comemorării 

poetului) 

1.2.Ziua Culturii Naţionale 

1.3.Ziua Limbii Române 

1.4.Aniversarea/comemorarea 

scriitorilor mehedințeni 

 

2.Scriitorii se prezintă 

 

2.1.Lansări de carte 

2.2. Convorbiri cu scriitori 

mehedințeni 

1.000 

Neimplementat  

-din cauza 

pandemiei nu s-au 

organizat 

activități culturale 

ample în incinta 

Bibliotecii 

3.Concursuri de creaţie/interpretare 

pentru copii  

 

3.1.Dacă citeşti, câştigi 

3.2.Versuri în gând – concurs recitări 

 

1.000 

Neimplementat  

Din cauza 

pandemiei 

activitățile 

culturale au fost 

suspendate 

4. Lectura publică  

4.1. La umbra pomului citim – lectură 

în spaţiile amenajate ale Bibliotecii 

 

1.000 

Parțial 

implementat 

Bibliotecarii au 

realizat lecturi 

publice, postate în 

mediul on-line 

 5.Lansări editoriale  1.000  

4

. 

Biblioteca – 

un mediu 

atractiv 

pentru 

educaţia 

non-

formală 

 

Dobândirea 

unor competențe 

noi în rândul 

tinerilor și 

adulților prin 

metode 

inovative de 

educație non-

formală 

6 

1.Împreună protejăm natura 

 

1.1. Activităţi practice care 

încurajează reciclarea creativă 

1.2.Actiuni de ecologizare iniţiate de 

Bibliotecă, desfăşurate în municipiu 

sau localităţile judeţului 

1.3. Materiale informative realizate 

de Bibliotecă prin care se încurajează 

protejarea mediului înconjurător 

1.4. Activități organizate în 

Bibliotecă, cu impact asupra 

demersului de protejare a mediului 

înconjurător 

 

3.000 

Neimplementat 

Nu s-a reușit 

implementarea 

acestui proiect din 

cauza pandemiei 

2.Învăţăm lucruri noi  la Bibliotecă 

 

2.1. Diferite cursuri solicitate de 

utilizatori, realizate împreună cu 

voluntarii Bibliotecii 

2.2. Cursuri de şah sau a altor jocuri  

2.2. Cercul de hand-made 

2.4. Alte acțiuni solicitate de 

utilizatori 

3.000 

Parțial 

implementat 

Pe perioada 

pandemiei în 

secțiile Bibliotecii 

au venit grupuri 

mici care au 

desfășurat diferite 

activități, la 

solicitarea 

acestora 

3.Învăţăm meşteşuguri mehedinţene 5.000 Neimplementat  
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3.1.Atelierului pielarului 

3.2.Atelierul meşterului olar 

3.3.Ateliere pentru învăţarea unor 

obiceiuri/tradiţii legate de evenimente 

importante din viaţa comunităţii 

locale 

 

 

 

- din cauza 

pandemiei 

proiectul nu a fost 

implementat 

 

4.Dobândesc competenţe informatice 

 

4.1.Învăţ să navighez pe Internet 

4.2.Pericolul din 

calculator/smartphone 

4.3.Alte cursuri solicitate de 

utilizatori 

 

1.000 

Neimplementat 

din cauza situației 

pandemice 

   

5.Ne pregătim temele la Bibliotecă 

 

5.1.Crearea cadrului adecvat pentru 

pregătirea temelor/proiectelor în 

cadrul tuturor secţiilor Bibliotecii  

 

3.000 

Implementat  

Majoritatea 

secțiilor 

Bibliotecii au fost 

amenajate pentru 

a găzdui elevii au 

dorit să-ți 

pregătească 

temele în cadrul 

acesteia  

6.Şcoala altfel la Bibliotecă 

 

6.1. Activități organizate în spațiile 

Bibliotecii pentru grupuri de copii 

3.000 

Neimplementat 

Din cauza 

suspendării 

cursurilor școlare, 

” Școala altfel” nu 

a fost organizată 

în cadrul 

instituțiilor de 

învățământ 

5

. 

Biblioteca – 

locul în care 

mă simt 

bine, mă 

simt 

susţinut, mă 

simt ajutat 

 

Implicarea în 

viața 

comunității prin 

activități care 

oferă suportul 

corespunzător 

pentru 

îndeplinirea 

nevoilor de 

lectură, de 

suport 

emoțional, de 

recreere 

3 

1.Mă simt bine la Bibliotecă 

 

1.1.Nocturna Bibliotecilor  

1.2.Zilele Bibliotecii 

 

5.000 

Neimplementat 

din cauza 

pandemiei 

2.Biblioteca de vacanţă 

Activităţi recreativ-educative 

organizate pentru copii în secţiile 

Bibliotecii 

 

10.000 

Neimplementat 

 din cauza 

pandemiei  

3. Mă mişc şi mă simt bine  

 

3.1.Activităţi sportive realizate în 

curtea Bibliotecii, cu ajutorul 

voluntarilor 

 

1.000 

Neimplementat 

 din cauza 

pandemiei 

6

. 

Împreună 

dezvoltăm 

comunitatea 

mehedinţea

Desfășurarea 

activităților care 

vin în sprijinul 

dezvoltării 

3 

1.Îndrumarea metodologică a 

bibliotecarilor din bibliotecile 

publice ale judeţului 

 

2.000 

Neimplementat 

Pe perioada 

pandemiei 

bibliotecarii,ca 
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nă 

 

durabile a 

comunităților 

mehedințene 

1.1.Realizarea unor suporturi 

metodologice comune cu bibliotecarii 

din judeţ 

1.2.Simpozioane/comunicări/ întâlniri 

pe teme care au legătură cu profesia 

de bibliotecar  ale bibliotecarilor din 

bibliotecile judeţului Mehedinţi 

 

urmare a 

normelor interne, 

nu au avut voie să 

se deplaseze în 

afara secțiilor, 

implicit în județ 

  

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.  

2.2.Micul scriitor de la sat – 

sprijinirea creaţiei în rândul copiilor 

din mediul rural 

2.3.Pătura călătoare – lectura 

publică/individuală în zona 

bibliotecilor comunale 

2.4.În vizită la ţară - acţiuni cu 

utilizatorii Bibliotecii desfăşurate în 

bibliotecile din judeţ 

 

5.000 

Neimplementat 

Pe perioada 

pandemiei 

bibliotecarii,ca 

urmare a 

normelor interne, 

nu au avut voie să 

se deplaseze în 

afara secțiilor, 

implicit în județ 

-S-au 

identifica,parțial,  

telefonic , 

bibliotecile care 

mai dețin 

mobilierul donat 

de I.G. Bibicescu, 

precum și o parte 

dintre cărți; 

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; 

3.2.Să ne cunoaștem județul și să-l 

promovăm – albume create cu 

fotografii realizate în județ de 

utilizatorii bibliotecilor comunale 

1.000 

Neimplementat 

din cauza 

pandemiei 

7

. 

Românii de 

aici şi de 

dincolo  

 

Susținerea 

comunităților de 

români din afara 

granițelor țării 

prin activități de 

valorizare a 

valorilor 

culturale 

românești 

2 

1.Să nu uităm limba română 

 

1.1.Donaţii de carte pentru 

comunităţile de români de peste 

graniţă  

1.2.Donaţii de carte în comunităţile 

din judeţul Mehedinţi unde populaţia 

română este minoritară - Şvinita, 

Eibenthal 

 

3.000 

Neimplementat 

din cauza 

pandemiei 

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 

10.000 

Neimplementat 

din cauza 

pandemiei 
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comunităților de români din afara 

graniţelor ţării – expuse în Biblioteca 

Județeană sau în comunitățile de 

români de este graniță 

 

8

. 

Siguranța 

utilizatorilo

r și 

bibliotecaril

or 

împotriva 

bolii 

coronavirus 

Măsuri de 

decontaminare a 

unităților 

biblioteconomic

e existente în 

secțiile 

Bibliotecii  

1 

1.Cartea nu îmbolnăvește, cartea 

cultivă minți și caractere 

 

1.1.Achiziția  aparaturii de sterilizare 

a cărților  

1.2.Achiziția echipamentelor de 

decontaminare a utilizatorilor 

40.000 

Neimplementat 

din cauza alocării 

bugetare  

- s-au achiziționat 

produse de 

dezinfecție a 

spațiilor, s-a 

efectuat 

dezinfectarea 

periodică a tuturor 

spațiilor cu 

biocide, iar cărțile 

returnate au fost 

carantinate 

9

. 

TOTAL 

 
   661.000 
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Anexa 1 

Sinteza activităților culturale, educative, vizitelor și expozițiilor desfășurate/realizate în 

secțiile Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” în anul 2020 

Consiliul Științific al Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” Mehedinți are ca sarcini 

realizarea Calendarului activităților culturale care urmează a fi desfășurate în cadrul instituției și, 

de asemenea,  evidența tuturor tipurilor de activități care au fost desfășurate pe perioada unui an. 

Astfel că, fiecărei activități desfășurate în cadrul secțiilor Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” i 

se realizează o mapă care conține câteva elemente de descriere a activității și un CD pe care se 

află fotografii din timpul desfășurării activității. Astfel, în orice moment există o situație clară a 

tuturor activităților desfășurate în cadrul secțiilor instituției.  

➢ Activități/expoziții desfășurate în anul 2020 

Nr. 
Crt. 

Luna Data 
/Perioada 

Tema activității Secția/locul 
desfășurării  

Observații 

1. Ianuarie  08.01.2020  expoziție de carte-
Album general al 
României 

Secția Patrimoniu   

2. 10.02.2020 expoziție de carte -
Album 1871  
 

Secția Patrimoniu  

3. 13.01.2020 
 

expoziție de carte – 
P.Ispirescu-190 de ani de 
la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu”  

 

4. expoziție  de carte Mihai 
Eminescu - 170 de ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 
 
 

 

5. Expoziție de carte- Petre 
Ispirescu – 190 de ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 
 
 

 

6. expoziție de carte – 
P.Ispirescu-190 de ani de 
la naștere 

Sala  ”Theodor 
Costescu” 

 

7. 15.01.2020 Mihai Eminescu – 170 
de ani de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate realizată 
În colaborare cu 
Școala Gimnazială 
,,Petre Sergescu,, 

8. expoziție de carte – 
Mihai Eminescu 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

9. expoziție de carte – M. 
Eminescu-170 de ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 
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10. expoziție de carte – 
Eminescu 170 de ani de 
la naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

11. vizită la Bibliotecă a 
elevilor Școlii 
Gimnaziale nr.6, în Sala 
” I. G. Bibicescu” 
 

Secția Sala ” I.G. 
Bibicescu” și 
Secția Împrumut 
LImbă Tsrăină și 
LImba Română 

Activitate de 
prezentare a 
serviciilor tuturor 
secțiilor Bibliotecii, 
a colecțiilor de 
carte și a spațiului 
din Palatul Cuturii 
” Theodor 
Costescu” 

12.   expoziție de carte –
Mihai Eminescu – 170 de 
ani de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

13. expoziție de carte –M. 
Eminescu – 170 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala   

 

15. 16.01.2020  Mihai Eminescu – 170 
de ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Carte pentru Copii  

Activitate 
desfășurată 
împreună cu elevii 
Școlii cu clasele I-
VIII Devesel  

15. vizită la Bibliotecă a 
elevilor Școlii cu clasele 
I-VIII Devesel 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Românp și 
Secția ” I. G. 
Bibicescu” 

Activitate de 
prezentare a 
serviciilor tuturor 
secțiilor 
Bibliotecii, a 
colecțiilor de carte 
și a spațiului din 
Palatul Cuturii ” 
Theodor 
Costescu” 

16. 17.01.2020 expoziție de carte – Ioan 
Slavici 172 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

17. ,,Somnoroase păsărele,, 
- Mihai Eminescu 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate de 
recitare a poeziilor 
eminesciene 
realizată împreună 
cu elevii Școlii ” 
Constantin 
Negreanu” 

18. 20.01.2020 expozițiede carte -
Volumul Poessii – Mihai 
Eminescu 

Secția Patrimoniu   
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19. 21.01.2020  Mica Unire Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate realizată 
în scopul marcării 
micii uniri, 
împreună cu elevii 
Școlii Gimnaziale ” 
Constantin 
Negreanu” 

20. 22.01.2020 expozitie  ziarul-
,,Românul,, din 
1859 (Unirea) 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

21. 23.01.2020  Atelier de pictură pe lut Secția Împrumut 
pentru Copii  

Atelier de pictură 
pe vase ceramic, 
realizat cu elevii 
Colegiului 
Național Traian  

22.  23.02.2020 After school la 
Bibliotecă  

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Realizarea temelor 
școlare în incinta 
secției, de către 
grupuri de elevi 
din unitățile de 
învățământ din 
proximitatea 
secției 

23. 24 ianuarie 1859 Secția Împrumut 
Crihala  

Activitate realizată 
cu prilejul Micii 
Uniri, cu elevii 
Colegiului 
Național Ștefan 
Odobleja  

24. expoziție de carte –Mica 
Unire 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

25. 27.01.2020 expoziție de carte - Ziua 
Internațională de 
comemorare a victimelor 
Holocaustului 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

26. expoziție de carte -  cărți 
noi intrate în colecțiile 
secției 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

27. 30.01.2020  expozitie de carte – 
I.L.Caragiale- 168 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

28. expoziție de carte – 
I.L.Caragiale -168 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

29. expoziție de carte  - 
I.L.Caragiale 168 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii  
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30. 31.01. 
2020  

,,Graiul animalelor,, Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate realizată 
cu elevii Școlii 
Gimnaziale 
Constantin 
Negreanu  

31. Februarie 03.02.2020 Vizită în Bibliotecă Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

Vizită pentru 
aflarea serviciilor 
oferite de 
Bibliotecă și 
prezentarea 
colecțiilor de 
documente 
existente în Secția 
Împrumut 
Literatură și Artă, 
a elevilor 
Colegiului 
Național Traian 

32.   expoziție revistă -
,,Lectura,, 

Sala ” I. G. 
Bibicescu”  

 

33. expoziție de carte – I. 
Teodoreanu -66 de ani 
de la decesul acestuia 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

34. 04.02.2020 expoziție de carte - 
noutăți 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

35. 06.02.2020 expoziție de carte – 
Charles  Dickens -208 ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului 

 

36. 07.02.2020 expoziție de carte – 
Charles  Dickens -208 ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă  

 

37. 2020 expoziție de carte – 
Ch.Dickens -208 ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

38. expoziție de carte – 
Charles Dickens -208 ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

39. 10.02.2020 lansare de carte 
,,Spirală de iasomie,, 
Rada I. Eugenia 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului 

Lansare de carte a 
autoarei Eugenia 
RAda Ioniță, la 
care au participat 
scriitori 
mehedințeni și 
elevi ai diferitelor 
unități de 
învățământ din 
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Severin 

40. expoziție de carte – Jules 
Verne - 192 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

41. 12.02.2020  expozitie de carte – 
Otilia Cazimir-126 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

42. expoziție de carte – 
Otilia Cazimir – 126 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

43.  13.02.2020 Vizită în Bibliotecă  Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Vizita preșcolarilor 
Grădiniței nr.6 
pentr prezentarea 
colecției de carte  

44. 14.02.2020 ,, Călătorie în Zonele 
Polare,, 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate realizată 
cu elevii Școlii 
Gimnaziale ” 
Constantin 
Negreanu” 

45. expoziție de carte – Titu 
Maiorescu-180 de ani de 
la naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu”  

 

46. 18.02.2020 ,,Țări și drapele,, Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate realizată 
cu elevii Școlii 
Gimnaziale ” 
Constantin 
Negreanu” 

47. expoziție de revistă  - 
Vestnik Evropî - anul 
1802 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

48. 19.02.2020 expoziție de carte – 
Marin Sorescu 84 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

49. expoziție de carte – 
C.Brancusi - 144 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

50. expoziție de carte – C-tin 
Brâncuși - 144 de ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

51. Constantin Brancusi – 
144  ani de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

Activitate realizată 
cu preșcolarii 
Grupei 
Montesorry 

52. expoziție de carte –C-tin 
Brâncuși -144 de ani de 

Secția Împrumut 
pentru Copii  
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la naștere 

53. Zonele Polare Secția Împrumut 
pentru Copii 

Activitate realizată 
cu elevii Liceului 
Cujmir 

54. expoziție de carte –
Constantin Brancusi 144 
de ani de la 

Secția Ămprumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

55. aniversare-Marin 
Sorescu-84 de ani de la 
naștere 

Secția Împrumut 
Crihala  

Activitate 
desfășurată cu 
elevii Colegiului 
Național 
Pedagogic 

56. 21.02.2020 expoziție de carte –Gr. 
Alexandrescu -210 ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

57. ,,Ocolul pământului în 
…două ore,,- 
Continentele 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

Activitate 
desfășurată cu 
elevii Școlii 
Generale ” 
Constantin 
Negreanu” 

58. expoziție de carte – 
G.Alexandrescu – 210 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

59. expoziție de revistă – Gr. 
Alexandrescu -210 ani de 
la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

60. 24.02.2020 Ghiocelul – vestitorul 
primăverii 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” și 
Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

Atelier practice de 
confecționare a 
felicităărilor 
pentru 1 martie, 
realizată cu elevii 
Școlii ” Alice 
Voinescu” 

61. 26.02.2020 expoziție de carte – 
Victor Higo – 218 ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

62. expoziție de carte – 
Victor Hugo - 218 ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Arrtă 

 

63. expoziție de carte 
,,Florence et la Toscane,, 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu”  

 

64. 27.02.2020 expoziție de carte – 
Enciclopediile 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

65. 28.02.2020 expoziție de carte – Ion Secția Împrumut  



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 92 
 

Creangă -183 de ani de 
la naștere  

pentru Copii  

66. expoziție - ziarul 
Romanulu 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

67. atelier de creație – 1 
Martie 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Atelier de 
realizare a 
mărțișoarelor, cu 
produse puse la 
dispoziție de 
bibliotecari, 
împreună cu elevii 
Școlii ” Alice 
Voinescu” 

68. Martie 02.03.2020 expoziție de mărțișoare 
realizate de bibliotecari  
– Mărțișorul 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

69. 03.03.2020 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Scriitorilor 

Secția Limbă 
Străină și Limba 
Română 

 

70. 05.03.2020 expoziție de carte- H. P. 
Bengescu – 65 de ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

71. 06.03.2020 expoziție de carte – cărți 
scrise de Regina Maria a 
României 

Sala ” I. G. 
Bibicescu”  

 

72. expoziție de carte – Radu 
Tudoran – 110 ani de la 
naștere; 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

73. 07.03.2020 expoziție de carte – 
Personaje feminine în 
literatură 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

74. 09.03.2020 expoziție de carte – 
Mircea Eliade -113 ani 
de la naștere 
 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

75. expoziție de carte -
Mircea Eliade – 113 ani 
de la naștere 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

76. 20.03.2020 expoziție de carte – A. 
Ioan Cuza -200 de ani de 
la naștere 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

77. 27.03.2020 expoziție de carte - Elena 
Farago- 142 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii  
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78. 31.03.2020 expozitie de carte - O 
poveste pe zi 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

79. Aprilie  01.04.2020 expoziție de carte – 
Octavian Goga – 139 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

Postat pe pagina 
de Facebook 

80. expoziție de carte – Ziua 
Internațională a păsărilor 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

81. expoziție de carte – Ziua 
Internațională a păsărilor 
 

Secția Limbă 
Străină și Limba 
Română 

Postat pe pagina 
de Facebook 

82.  expoziție de carte –
Octavian Goga–139 de 
ani de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

Postat pe pagina 
de Facebook 

83. 02.04.2020 expoziție de carte - Ziua 
Internațională a cărții 
pentru copii 

Secția  Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

Postat pe pagina 
de Facebook 

84. expoziție de carte - Emile 
Zola -180 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

85. expoziție de carte – Ziua 
Internațională a cărții 
pentru copii 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

Postat pe pagina 
de Facebook 

86. expoziție de carte – Ziua 
Internațională a cărții 
pentru copii 
/H.C.Andersen – 215 ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

Postat pe pagina 
de Facebook 

87. 05.04.2020 expoziție de carte – 
Fănuș Neagu – 88 de ani  
de la naștere 
 

Secția Literatură și 
Artă 

 

88. 07.04.2020 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Sănătății 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

89. expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Sănătății 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

90. expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Sănătății 

Secția Împrumut 
pentru Copii  

 

91. 08.04.2020 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Rromilor 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

92. 2020 expoziție de carte – 
Emil Cioran – 109 ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 
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93. 09.04.2020 expoziție de carte – 
Camil Petrescu 126 de 
ani de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

94. 10.04. 
2020 

expoziție de carte – 
Duminica Floriilor 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

95. 12.04.2020 expoziție de carte -
B.Ș.Delavrancea 102 ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala   

 

96. 13.04.2020  expoziție de carte – La 
Fontaine – 325 de ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

97. 16.04.2020 expoziție de carte – Oul 
de Paște 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

98. 17.04.2020 expoziție de carte – 
Paștele la români 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

99. 21.04.2020 expoziție de carte – 
Mark Twain – 110 ani de 
la moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

100. expoziție de carte – 
Grand Larousse Junior 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

101. expoziție de carte - Mark 
Twain – 110 ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

102 expoziție de carte – 
Camil Petrescu 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

103. 22.04.2020 expoziție de carte - 
Cervantes 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

104. expoziție de carte – 
Nabokov, V. -121 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

105. expoziție de carte–
Veronica Micle–170 de 
ani de la naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

106 expoziție de carte – 
Charlotte Bronte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

107 expoziție de carte – 
Camil Patrescu 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

108 expoziție de carte–Camil 
Petrescu -126 de ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

109 expoziție de carte – Ziua 
Pământului 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

110 expoziție de carte – Secția Patrimoniu   
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Elzevir 

111 23.04.2020 expoziție de carte – 
William Shakespeare – 
456 ani de la 
naștere/404 ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

112 expoziție de carte- 
ZiuaMondiale a cărții și a 
dreptului de autor 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

113  expoziție de carte – Ziua 
Bibliotecarului din 
România 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

114 expoziție de carte–Ziua 
Mondială a cărții și a 
dreptului de autor 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

115 expoziție de carte Ziua 
bibliotecarului 
W.Shakespeare 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

116 24.04.2020 expoziție de carte – 
Istoria Românilor 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

117 expoziție de carte – 
Natura și arta împreună! 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

118 expoziție de carte – 
Daniel Defoe– 289 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

119 27.04.2020 expoziție de carte - Seria 
Amurg 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

120 expoziție de carte–Ion H. 
Rădulescu–148 de ani de 
la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

121 2020 expoziție de carte–
I.H.Rădulescu -148 de 
ani de la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

122 28.04.2020 expoziție de carte – 
Biblia de la Sankt 
Petersburg 1819 

Secția Patrimoniu   

123 29.04.2020 expoziție de carte–
Barbu Șt. Delavrancea  -
102 ani de la 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

124 expoziție de carte – Cărți Secția Împrumut  
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de bucate Limbă Străină și 
LImba Română 

125 expoziție de carte – 
Gheorghe Tomozei 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

126 30.04.2020 2020 expoziție de carte – 
Ziua Internațională a 
Muncii 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

127 30.04.2020 Stăm acasă. Gândim. 
Alungăm plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Activitate realizată 
pe pagina de 
Facebook a 
Bibliotecii, în 
fiecare zi de joi, 
prin postarea unor 
exercitii care 
solicit gândirea 
logică a 
utilizatorilor  

128 Mai 04.05.2020 expoziție de carte – 
Scriitori români ilustrați 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

129 expoziție de carte – 
Enciclopedia Universalis 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

130 expoziție de carte - Dan 
Brown-Fortăreața 
digitală 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului 

 

131 05.05.2020 expoziție de carte – 
Legiuirea lui Caradjea 
 

Secția Patrimoniu   

132 expoziție de carte – 
H.A.P.Sienkiewicz 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului 

 

133 07.05.2020 expoziție de carte – 
G.Topîrceanu – 83 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

134 06.05.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

135 expoziție de carte – 
Lucian Blaga -59 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

136 07.05.2020 expoziție de carte–
PiotrCeaikovski  180 de 
ani de la naștere / 
expoziție de carte –G. 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 
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Topârceanu – 83 de ani 
de la moarte 

137 Provocarea 2- Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

138  expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

139 08.05.2020  expoziție de carte – 
G.Flaubert – 140 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

140 expoziție de carte – 
Istoria culturii și 
civilizației universale 
 

Secția Știință și 
Tehnică 

 

141 expoziție de carte – 
Intrarea Principelui Carol 
I în România /// 
expoziție de carte–
Proclamarea 
Independenței de Stat a 
României 

 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

142 09.05.2020 expoziție de carte – 
Coșbuc – 102 ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

143 11.05.2020 expoziție de carte – 
Proverbele românilor 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

144 expoziție de carte – 
Miturile și legendele 
lumii 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

145 12.05.2020 expoziție de carte-Ziua 
Internațională a 
asistenților maternali 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

146 expoziție de carte-Ziua 
Int. a asistenților 
medicali 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

147 13.05.2020 expoziție de carte – 
Shakespeare ,,The 
dramatick writings,, 
 

Secția Patrimoniu  

148 expoziție de carte – 
Alphonse Daudet 180 de 
ani de la naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

149 expoziție de carte – 
Alphonse Daudet-180 de 

Secția Împrumut 
Crihala 
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ani de la naștere 

150 expoziție de carte – 
A.Daudet- 180 de ani de 
la naștere// expoziție de 
carte – Seria Eric 
Emmanuel Schmitt 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

151  expoziție de carte – Al. 
Daudet – 180 de ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

152 14.05.2020 expoziție de carte – 
Camil Petrescu -63 de 
ani de la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

153 15.05.2020  expoziție de carte – Ziua 
Colegiului Național 
Traian 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

154 expoziție de carte – 
Charles Perrault - 317 ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

155 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

156 expoziție de carte – Seria 
de autor John Grisham 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

157 expoziție de carte – 
Charles Perrault -317 ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

158 16.05.2020 expoziție de carte – 
M.Preda – 40 de ani de 
la moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

159 18.05.2020 expoziție de carte – Ziua 
Internațională a 
Muzeelor 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

160 expoziție de carte –
Bibliotecara de la 
Auschwitz 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

161 expoziție de carte – Ziua 
Internațională a 
Muzeelor 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

162 19.05.2020 expoziție de carte – 
Educație și învățământ 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

163 20.05.2020  expoziție de care – Ziua 
Mondială a Albinelor 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

164 expoziție de carte-
Honore de Balzac-221 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Crihala 
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165 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Albinelor// 
expoziție de carte – 
Hector Malot -190 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

166  expoziție de carte–
Honore de Balzac 221 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

167 expoziție de carte–
Hector Malot – 190 de 
ani de la naștere// 
expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Albinelor 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

168 21.05.2020 expoziție de care – Tudor 
Arghezi 140 de ani de la 
naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

169 Provocare 3 –Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

170 22.05.2020 expoziție de carte – 
Bacovia – 63 de ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

171 expoziție de carte – 
Victor Hugo 135 de ani 
de la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

172 expoziție de carte – 
Victor Hugo – 135 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

173 expoziție de carte – 
Victor Hugo- 135 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

174 23.05.2020 expoziție de carte – 
Armeanu – 74 de ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

175 25.05.2020 expoziție de carte-
Păcatul originar de 
Anthony Qiunn 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

176 26.05.2020 expoziție de carte – 
Vintilă Corbul 104 ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

177 expoziție de carte – 
Trilogia ,,În Țara Norului 
Alb,, 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

178 27.05.2020 expoziție de carte - 
Charles Amédée de Noéz 
// expoziție de carte – 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 
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Ziua Națională a 
Psihologului 

179  expoziție de carte -Ziua 
Națională a Psihologului 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

180 28.05.2020 expoziție de carte – 
Agârbiceanu – 57 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

181 expoziție de carte – 
Mânăstirea ,,Negru-
Vodă,, 

Secția Patrimoniu  

182 expoziție de carte – Ziua 
Eroilor 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

183 Provocare 4 - Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

184 expoziție de carte–Ion 
Agârbiceanu 57 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

185 29.05.2020 Ziua Internațională a 
Copilului -Povestea 
Rățușca cea urâtă 
 

Secția Patrimoniu  -material video 
pentru pagina de 
FB a Bibliotecii – 
recitare 
bibliotecar 

186 expoziție de carte – Ziua 
Internațională a Copilului 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

187 Ziua Internațională a 
Copilului -Povestea 
Cenușăreasa 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

- material video 
pentru pagina de 
FB a Bibliotecii – 
recitare 
bibliotecar 

188 Ziua Internațională a 
Copilului –Povestea 
Hansel și Gretel 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

- material video 
pentru pagina de 
FB a Bibliotecii – 
recitare 
bibliotecar 

189 Ziua Internațională a 
Copilului – Poezii de 
Elena Farago 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

- material video 
pentru pagina de 
FB a Bibliotecii – 
recitare 
bibliotecar 

190 Ziua Internațională a 
Copilului –Cele mai 
frumoase povesti 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

- material video 
pentru pagina de 
FB a Bibliotecii – 
recitare 
bibliotecar 

191 Iunie 02.06.2020 expoziție de carte – Secția Împrumut  
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Thomas Hardy 180 de 
ani de la naștere 
 

pentru Copii 

192  expoziție de carte–
,,George și miraculosul 
său medicament,, Roald 
Dahl 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

193 expoziție de carte – 204 
ani de la nașterea lui 
C.A.Rosetti 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

194 expoziție de carte – 
Thomas Hardy – 180 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

195 03.06.2020 expoziție de carte - 
Noutăți 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

196 expoziție de carte – 
Recomandare ,,Pe aripile 
vântului,, 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

197 expoziție de carte –

Recomandare  ,,Pe 

aripile vântului,, 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

198 expoziție de carte -

Recomandare – Demonul 

amiezii 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
LImba Română 

 

199 expoziție de carte – 
Hronica românilor 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

200 expoziție de carte – 
D.Zamfirescu – 98 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

201 04.06.2020 Provocare 5 - Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

202 expoziție de carte – 
Scriitori mehedințeni 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

203 05.06.2020 expoziție de carte – Rick 
Riordan – 56 de ani de la 
naștere//expoziție de 
carte – Ziua Mondială a 
Mediului// expoziție de 
carte – Ziua Învățătorului 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

204 expoziție de carte – N. 
Iorga – 149 de ani de la 

Secția Împrumut 
Crihala 
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naștere 

205 expoziție de carte – 
Thomas Mann – 145 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

206 expoziție de carte – Ziua 
învățătorului 
// expoziție de carte – 
N.Iorga – 149 de ani de 
la naștere// expoziție de 
revistă – Insula Ada-
Kaleh 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

207 09.06.2020 expoziție de carte–
Jurnalul unui 
puști/Însemnările unei 
puștoaice // expoziție de 
carte – I.L.Caragiale- 108 
ani de la moarte// 
expoziție de carte – 
Ch.Dickens -150 de ani 
de la moarte 

 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

208 expoziție de carte – 
I.L.Caragiale – 108 ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

209 expoziție carte- ,,La cinci 
pași de tine,, de Rachael 
Lippincott 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

210 expoziție de revistă – 
Steaua Dunării 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

211 expoziție de carte – 
Ch.Dickens – 150 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

212 expoziție de carte –  

,,Cartea pierdută a 

vrăjitoarelor,, 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

213 10.06.2020 expoziție de carte – 
Dachia 
 

Secția Patrimoniu   

214 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  
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215 expoziție – 167 de ani de 
la nașterea lui Ion Pop-
Reteganul 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

216 expoziție - ,,Istoria 
contimpurana,,// 
expoziție de carte – 
Elena Văcărescu 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

217 11.06.2020 Provocare 6 - Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

218 expoziție de carte – 
Noutăți 

Secșia Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

219 15.06.2020 expoziție de carte – 
Mihai Eminescu -131 de 
ani de la moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

220 expoziție de carte – 

Eminescu 131 de ani de 

la moarte 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

221 expoziție de carte – 
Mihai Eminescu-131 de 
ani de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

222 expoziție de revista 
Datina- Eminescu-131 de 
ani de la moarte// 
expoziție de carte –
Mihai Eminescu 131 de 
ani de la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

223 expoziție de carte – 
Mihai Eminescu 131 de 
ani de la moarte 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

224 16.06.2020 expoziție de carte – 
,,Clubul fetelor 
dependente de 
ciocolată,, 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

225 expoziție de revistă-30 
de ani de la nașterea lui 
Nae Ionescu–Noua 
revistă română 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

226 expoziție –  ,,Ziua în care 
am învățat să trăiesc,, 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

227 expoziție de carte - 

Recomandare: Guillaume 

Musso 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

228 17.06.2020 expoziție de carte – Secția Împrumut  
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Lecturile copilăriei pentru Copii 

229 expoziție de carte – 
Aurel Vlaicu 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

230 Provocare 7 - Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

231 18.06.2020 expoziție de carte – 
Recomandare 
,,Trandafirii din Mexic,, 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

232 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secțua Împrumut 
” Andrei 
Stoianovici” 

 

233 expoziție de carte – 
Alexandru Papadopol-
Calimah 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

234 expoziție  de carte- 
,,Expoziția Generală 
România 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

235 21.06.2020 expoziție de carte – 
Sartre- 115 ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

236 22.06.2020 expoziție de carte – 
Brown -56 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

237 23.06.2020 expoziție de carte – 
Al.Odobescu -186 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

238  expoziție-recomandare – 
P.S. Te iubesc (Cecilia 
Ahern) 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

239 expoziție de carte – 

Recomandara Sara 

Holland 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

240 expoziție de carte– Al. 
Odobescu – 186 de ani 
de la naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

241 expoziție de carte – Ziua 

Universală a Iei 

///expoziție de carte – 

Recomandare Vitali 

Cipileaga 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

242 expoziție de carte – 

Cecilia Ahren 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
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Limba Română 

243 24.06.2020 expoziție de carte – Ziua 
Universală a Iei 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

244 25.06.2020 expoziție de carte – 
Șerban Cioculescu 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

245 Provocare 8 – Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

246 26.06.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

247 expoziție de carte – 
Bibliografie de vacanță 
 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

248 expoziție de carte – 

Shakespeare 

// expoziție de carte – 

J.J.Rousseau 308 ani de 

la naștere 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

249 29.06.2020 expoziție de carte – Saint 
Exupery  -120 de ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

250 expoziție – Prima 
Constituție 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

251  expoziție de carte – Saint 

Exupery -120 de ani de 

la naștere 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

252 30.06.2020 expoziție de carte – Ken 

Follett 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

253 expoziție de carte – 
G.Duhamel 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

254 expoziție de carte-,, 
Superinteligența,, 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

255 Iulie 01.07.2020  expoziție de carte – 
G.Sand 216 ani de la 
naștere// expoziție de 
carte – Leon Dănăilă 
 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

256 expoziție de carte – 
T.Maiorescu 103 ani de 
la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

257 expoziție de carte – Secția Sala ” I. G.  



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 106 
 

G.Sand 216 ani de la 
naștere 
 

Bibicescu” 

258 02.07.2020 expoziție de carte – 
Hemingway – 59 de ani 
de la moarte// expoziție 
de carte – Emil Gîrleanu 
– 106 ani de la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

259 Provocare 9 – Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

260 expoziție de carte – 
Agatha Christie 
 

Secțua Împrumut 
” Andrei 
Stoianovici” 

 

261 expoziție de carte – 
Hesse, Hemingway, 
Nabokov 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

262 expoziție de carte – Gay 
Maupassant-127 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

263 expoziție de carte – 
Ștefan cel Mare 516 ani 
de la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

264 03.07.2020 expoziție de carte – 
Volumele Pierre 
Corneille 
// expoziție de carte – 
Ziua justiției 
 

Secția Patrimoniu  
Secția Sala I. G. 
Bibicescu 

 

265 06.07.2020 expoziție de carte – 
Pasteur 
 

Secția Patrimoniu  
Secția Sala I. G. 
Bibicescu 

 

266 expoziție de carte – Dalai 
Lama 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

267 07.07.2020 expoziție de carte – 
Doyle – 90 de ani de la 
moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

268 expoziție de carte – 
Doyle – 90 de ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

269 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Știință și 
Tehnică 

 

270 08.07.2020 expoziție de carte – Secția Împrumut  
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,,Vânătorii de comori,,// 
expoziție de carte – La 
Fontaine – 399 de ani de 
la naștere 

 
 

pentru Copii 

271 Recomandare de carte – 
Detoxifierea ficatului in 9 
zile 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

272 expoziție de carte – 
Drumețind prin lume 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

273 expoziție de carte – 
Enciclopedii 
 

Secțua Împrumut 
” Andrei 
Stoianovici” 

 

274 09.07.2020 expoziție – Ziarul 
Românulu 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

275 10.07.2020 expoziție de carte – 
informatică 
 

Secția Știință și 
Tehnică 

 

276 Provocare 10 -Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

277 expoziție de carte – 
Poeții Văcărești// 
expoziție de carte – Le 
Cid 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

278 13.07.2020 expoziție de carte - 
recomandare – Pachinko 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

279 recomandare – ,,Cercul 
mincinoșilor,, 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

280 14.07.2020 2020 expoziție de carte – 
Tudor Arghezi – 52 de 
ani de la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

281 expoziție de carte – Ziua 
Națională a Franței 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

282 expoziție de carte – Jules 
Mazarin 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

283 expoziție de carte – Ziua 
Națională a Franței 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

284 expoziție de carte – 
autor  Sarah Maas 

Secția Împrumut ” 
Andrei 
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 Stoianovici” 

285 15.07.2020 Provocare 11 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

286 16.07.2020 expoziție de carte–
,,Istoria lui Numai 
Pompilie, al doilea craiu 
al Romii,, 
 

Secția Patrimoniu   

287 17.07.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

288 2020 expoziție de carte – 
Ziua Mondială a Șahului 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

289 expoziție de carte – 
Augustus Laurian 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

290 20.07.2020 expoziție de carte– Ziua 
Mondială a Șahului 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

291 21.07.2020 expoziție de carte –
Hemingway 121 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

292 expoziție de carte – 
Vasile Alecsandri 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

293 expoziție de carte – 
Simion Bărnuțiu 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

294 22.07.2020 expoziție de carte – 
Hunter E. 
 

Secția Împrumut ” 
Andrei 
Stoianovici” 

 

295 23.07.2020 expoziție de carte – 
Colecția Pupo 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

296 24.07.2020 expoziție de carte – A. 
Dumas 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

297 expoziție de carete – 
Maurois – 135 de ani de 
la naștere 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

298 27.07.2020 expoziție de carte – 
Recomandare 
 -Creierul se transformă 
–autor Dr.Norman 
Doidge 
- Creierul vindecător – 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 
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autor Dr.Norman Doidge 
 

299 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Cărții vechi 
 

Secția Patrimoniu   

300 28.07.2020 expoziție de carte – 
Recomandare 
                      - 
Superstițiile poporului 
român –Gh.F.Ciaușanu 
                      -Credință și 
superstiții ale poporului 
român – Artur Gorovei 
                     - Cum se 
distrau românii 
odinioară- Adrian 
Majuru 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

301 expoziție de carte – 
Primul Război Mondial 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

302 29.07.2020 expoziție de carte – 
Recomandare - Spune-
mi…! 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

303 expoziție de carte – 
Istoria romanului polițist 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

304 Ziua Imnului Național 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

305 expoziție de carte – 
Alexis de Tocqueville 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

306 30.07.2020 expoziție de carte – 
autor John Green 
 

Secția Împrumut ” 
Andrei 
Stoianovici” 

 

307 31.07.2020 expoziție de carte – 
Diderot 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

308 August 03.08.2020 expoziție de carte – ,,Un 
an la Oxford,,autor Julia 
Whelan 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

309 expoziție de carte – 

Ciocnirea civilizațiilor 
Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

310 04.08.2020 expoziție de carte –H.C. 
Andersen – 145 ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
Crihala  
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311 expoziție de carte - 
,,Constantinople et la 
Mer Noire,, 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

312 05.08.2020 expoziție de carte – 
Marin Preda 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

312 expoziție de carte-

,,Sonata Gustav,, de Rose 

Tremain 

/// expoziție de carte – 

Maupassant 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

313 expoziție de carte –Gay 
de Maupassant 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

314 expoziție de carte – 
Marin Preda – 98 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

315 2020 expoziție de carte -
Marin Preda – 98 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

316 06.08.2020 expoziție de carte – 
Veronica Micle – 151 de 
ani de la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

317 07.08.2020 expoziție de carte – 
R.Tagore – 79 de ani de 
la moarte// expoziție de 
carte – Țara 
Mehedințiului 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

318 10.08.2020 expoziție de carte – 
Panait Istrati -136 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

319 expoziție de carte – 
Panait Istarti -136 de ani 
de la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

320 expoziție de carte- 
recomandare – ,,O vară 
cu Isidor,, 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

321 11.08.2020 expoziție de carte–Iancu 
de Hunedoara-564 de 
ani de la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

322 12.08.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 

Secția Împrumut 
pentru Copii 
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333 expoziție de carte – 

Th.Mann 65 de ani de la 

moarte 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

334 expoziție de carte – 
Th.Mann- 65 de ani de la 
moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

335 expoziție de carte–C-tin 
Chirițescu-55 de ani de la 
moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

336 expoziție de carte -
recomandare – Cele cinci 
limbaje ale iubirii 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

337 13.08.2020 expoziție de carte – 
Cartea românească de 
învățătură 

Secția Patrimoniu   

338 expoziție de carte – autor 

Erin Watt 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

339 14.08.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

340 expoziție de carte – 
Adormirea Maicii 
Domnului  
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

341 expoziție de carte – 

recomandare ,, 

Cosmosapiens,, 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

342 17.08. 2020 expoziție de carte – Ioan 
Slavici 95 de ani de la 
moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

343 expoziție de carte – Ioan 
Slavici -95 de ani de la 
moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

344 expoziție de carte – Ioan 
Slavici -95 de ani de la 
moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

345 18.08.2020 expoziție de carte - 
Balzac 170 de ani de la 
moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

346 expoziție de carte –
Honore de Balzac -170 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  
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de ani de la moarte 
 

347 expoziție de carte-,, 
Povestea frindelului,, de  
A. Clements 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

348 expoziție de carte –
Honore de Balzac -170 
de ani de la moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

349 19.08.2020 expoziție de carte – 

recomandare -Istoria 

cuplurilor regale 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

350 expoziție de carte – 
Theodor Aman 129 de 
ani de la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

251 expoziție de carte -
recomandare ,,Unul 
dintre noi minte,, 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

352 20.08.2020 expoziție de carte – 
David Walliams -49 de 
ani de la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

253 expoziție de carte- 

recomandare – Puterea 

femeilor 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

354 provocarea 12 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

355 expoziție de carte – 
Bolintineanu -148 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

356 21.08.2020 expoziție de carte–
Dimitrie Cantemir-297 
de ani de la moarte 
// expoziție de carte 2 – 
V. Alecsandri 130 de ani 
de la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

367 24.08.2020 expoziție de carte–C. 
Negruzzi- 152 de ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

358 expoziție de carte- 

recomandare P.Coelho 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

359 expoziție de carte–
recomandare ,,Cum 
eram cândva,, A.Smith 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  
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360 expoziție de carte – 
C.Negruzzi – 152 de ani 
de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

361 25.08.2020 expoziție de carte – 
F.W.Nietzsche 120 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

262 expozițiede carte–
Costache Negruzzi-152 
de ani de la moarte// 
expoziție de carte – 
B.P.Hasdeu – 113 ani de 
la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

363 expoziție de carte – 
B.P.Hașdeu – 113 ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

364 expoziție de carte – 

F.W.Nietzsche 120 de 

ani de la moarte 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

365 26.08.2020 expoziție de carte- 

recomandare - Soția 

imperială 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

366 provocare 13Stăm acasă. 
Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

367 27.08.2020 expoziție de carte1–Th. 
H. A.Dreiser -149 de ani 
de la naștere 
// expoziție de carte 2 – 
Eusebiu Camilar – 55 de 
ani de la moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

368 28.08.2020 28.08.2020 expoziție de 

carte – Goethe271 de ani 

de la naștere 

// expoziție de carte 2- 

Ende 25 de ani de la 

moarte 

// expoziție de carte 3 – 

Gautier 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

369 31.08.2020 expoziție de carte – 

Bodelaire 153 de ani de 

la moarte 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

370 expoziție de carte – Ziua Secția Sala ” I. G.  
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Limbii Române 
 
 

Bibicescu” 

371 expoziție de carte – Ziua 
Limbii Române 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

372 Septembrie  01.09.2020 expoziție de carte- 

recomandare -J.Picoult 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

373 expoziție de carte- H.Y. 
Stahl- 120 de ani de la 
moarte 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

374 expoziție de carte – Liviu 
Rebreanu -76 de ani de 
la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

375 02.09.2020 provocare 14 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

376 03.09.2020 expoziție de carte -

I.S.Turgheniev -137 de 

ani de la moarte 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

377 expoziție de carte –
CIPARIU 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

378 expoziție de carte –
,,Secretele creierului 
uman,, 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

379 04.09.2020 expoziție de carte – A. 
Vlahuță -162 deani de la 
naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

380 expoziție de carte-
Jurnalul unui fete greu 
de mulțumit –Jeni 
Acterian 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

381 07.09.2020 expoziție de carte - 

J.Clevell 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

382 expoziție de carte –C-tin 
Istrati 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

383 expoziție de carte -
,,Strania viață a unui 
poștaș singuratic,,autor 
Denis Theriault 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

384 08.09.2020 expoziție de carte- Secția Sala ” I. G.  
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Sf.Marie 
- 08.09.2020 expoziție de 
carte –I.Bianu 
 

Bibicescu” 

385 expoziție de carte - 

Tatiana Niculescu 
Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

386 09.09.2020 expoziție de carte –

L.Tolstoi- 192 de ani de 

la naștere 

// expoziție de carte - 

Mallarme 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

387 provocare 15 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala // expoziție de 
carte –Lev Tolstoi 192 de 
ani de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

388 10.09.2020 expoziție de carte – 
Avram Iancu 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

389 expoziție de carte – 
autor Antoine-Laurent de 
Lavoisier 
 

Secția Patrimoniu   

390 11.09.2020 expoziție de carte- 
I.Agârbiceanu 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

391  2020 expoziție de carte - 

Lawrence  

// expoziție decarte - 

Montaigne 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

392 13.09.2020 expoziție de carte – 
Daniel Defoe- 360 de ani 
de la naștere 
 

Secția Literatură și 
Artă 

 

393 14.09.2020 expoziție de carte - 

Dante Algheri- 699 de 

ani de lamoarte 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română//  
Secția Sala I. G. 
Bibicescu 

 

394 Activitate cu elevi – 
Începerea anul școlar 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Activitate realizată 
cu elevii Liceului 
de Arte ” I. Șt. 
Paulian” 

395  expoziție de carte – 
Carte școlară 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

396 15.09.2020 expoziție de carte -
Agatha Christie -130 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Crihala  
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397 expoziție de carte -
Agatha Christie -130 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

398 expoziție de carte-
DumitrescuBistrița-125 
de ani de la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

399 16.09.2020 expoziție de carte- Tratat 
de Terapie Intensivă 
Pediatrică 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

400 expoziție decarte –
Băiatul Echo autor Matt 
Haig 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

401 17.09.2020 provocare 16 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

402 expoziție de carte –
Gheorghe Lazăr 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

403 18.09.2020 expoziție de carte – Ora 
de lectură 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

404 vizită pentru 
cunoașterea serviciilor și 
colecțiilor Bibliotecii  

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Activitate realizată 
cu elevii Liceului 
de Arte I. Șt. 
Paulian  

405 expoziție de carte – V. 
Cârlova 
// expoziție de revistă- 
Furnica 
// expoziție de carte 2-G. 
Coșbuc -154 de ani de la 
naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

406 expoziție de carte – V. 
Cârlova// expoziție de 
revistă- Furnica// 
expoziție de carte 2-G. 
Coșbuc -154 de ani de la 
naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

407 21.09.2020 expoziție de carte -
Walter Scott -188 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala 

 

408  expoziție de carte - 
Walter Scott- 188 de ani 
de la moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 
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- 21.09.2020 expoziție de 
carte - S.King-73 de ani 
de la naștere 

409 expoziție de carte-Elena 
Văcărescu -156 de ani de 
la naștere 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

410 expoziție de carte -Wells 
-154 de ani de la naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

411 23.09.2020 vizită pentru 
cunoașterea serviciilor și 
colecțiilor Bibliotecii  

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

Activitate realizată 
cu elevii Liceului 
de Arte I. Șt. 
Paulian  

412 expoziție de carte – Ora 
de lectură 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

413 expoziție de carte – 
Biblia de la Blaj 
 

Secția Patrimoniu   

414 expoziție de carte -
recomandare - Povestea 
Ellei-Gail C.Levine 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

415 25.09.2020 expoziție de carte – ,, O 
lume fără tine,,autor 
Beth Revis 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

416 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

417 26.09.2020 expoziție de carte – Ziua 
Limbilor Europene 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

418 28.09.2020 expoziție de carte – 
Vasile Pârvan 
- 28.09.2020 expoziție de 
carte – L.Pasteur 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

419 29.09.2020 provocare 17 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

420 expoziție de carte – Iulia 
Hașdeu -132 de ani de la 
moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

422 expoziție de carte – 
Gellu Naum -19 ani de la 
moarte 
//expoziție de carte – 
Cervantes- 473 de ani de 

Secția Împrumut 
pentru Copii 
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la naștere 
 

423 30.09.2020 expoziție de carte – 
,,Ținutul țânțarilor,, 
autor David Arnold 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

424 Octombrie  01.10.2020 expoziție de 
carte,,Soacra cu trei 
nurori,, 145 de ani de la 
publicare 
// expoziție de carte - 
,,Insula orfanilor,,- Laurel 
Snyder 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

425 expoziție de carte–
Soacra cu trei nurori-145 
de ani de la publicare 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

425 02.10.2020 expoziție de carte – 
,,Făuritoarea de 
albastru,, - Lois Lowry 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

426 expoziție de carte – Th. 
Burada 
- 02.10.2020 expoziție de 
carte – Gheorghe Țițeica 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

427 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

428 Vizita elevilor pentru 
preznetare aservicilor și 
colecției de carte a 
secțiilor vcare se află în 
Casa Pogany  

Secția Împrumut 
pentru Copii 

Acitivitate 
realizatpă cu elevii 
Colegiului 
Național Traian  

429 expoziție de carte – 

Diderot 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

430 05.10.2020 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Educației 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

431 expoziție de carte – Ziua 
Mondială a Educației 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

432 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

433 06.10.2020 expoziție de carte  – 
,,Vânătorii de cărți,,-
Jennifer Ch.Bertman 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

  expoziție – Petre Țuțea Secția Împrumut  
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Limbă Străină și 
Limba Română 

434 07.10.2020 2020 expoziție de carte – 
Poe, E.A. – 171 de ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

444 expoziție de carte – Poe, 

E.A. – 171 de ani de la 

moarte 

// expoziție de carte  - 

Keneally – 85 de ani de 

la naștere 

//expoziție de carte – 

Putin 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

445 expoziție de carte –

recomandare ,, Titani ai 

istoriei,, 

- 08.10.2020 expoziție de 

carte – recomandare 

Sylvia Day 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

446 12.10.2020 expoziție de carte – 
Anatole France  -96 de 
ani de la moarte 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

447 provocare 18 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

448 13.10.2020 expoziție de carte – 
Ștefan Odobleja 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

449 14/10.2020 expoziție de carte - 
recomandare Irina 
Binder 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

450 16.10.2020 expoziție de carte – 
Oscar Wilde – 166 de ani 
de la naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

451 expoziție de carte – 
Gh.I.Șișești -135 de ani 
de la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

 19.10.2020 provocare 19 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

 20.10.2020 Ora de religie la 
Bibliotecă 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

Activitate realizată 
în spațiul în aer 
liber,  amenjat 
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pentru lectură, din 
Casa Pogany. Au 
participat elevii 
Colegiului 
Național Traian  

452  expoziție de carte - 
Pamfil Șeicaru -40 de ani 
de la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

453 21.10.2020 expoziție de carte – 
Perpessicius 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

454 23.10.2020 expoziție de carte - Ziua 
Armatei Române 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

455 26.10.2020 expoziție de carte – 
Sfântul Mucenic 
Dumitrie 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

456 27.10.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

457 29.10.2020 expoziție de carte – 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

458 expoziție de carte – 

Regina Maria -145 de ani 

de la naștere 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

459 expoziție de carte – 
Regina Maria -145 de ani 
de la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

460 30.10.2020 expoziție de carte –Duiliu 
Zamfirescu -162 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

461 expoziție1 – Eugen 
Lovinescu 
- 30.10.2020 expoziție2 – 
C.D.Loga 
 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

462 Noiembrie  02.11.2020 expoziție de carte –
,,Iarna lui Isidor,,-
Veronica D.Niculescu 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

463 expoziție de carte – 
Anton Pann- 166 de ani 
de la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

464 03.11.2020 expoziție de carte – 
recomandare 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  
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,,Înconjurat de idioți,, 
 

465 04.11.2020 expoziție de carte–Tudor 
Mușatescu -50 de ani de 
la moarte 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

466 provocare 20 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

467 expoziție de carte – 
carte pentru Bacalaureat 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

468 05.11.2020 expoziție de carte – 
M.Sadoveanu -140 de 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

469 expoziție – M.Sadoveanu 
-140 de ani de la naștere 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

470 expoziție de carte – 
M.Sadoveanu 140 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

471 expoziție de carte – 
Istoria Monarhiei 
 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

472 06.11.2020 expoziție de carte – 
Alexandru  Mitru -106 
ani de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

473 09.11.2020 2020 expoziție de carte – 

Turgheniev 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

474 expoziție de carte – 
Demența digitală 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

475 10.11.2020 expoziție de carte – 

Rimbaud 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

476 expoziție de carte – 
matematica și română 
pentru elevi 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

477 expoziție de carte – 
Schiller 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

478 provocare 21 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

479 11.11.2020 expoziție de carte – 
,,Bun venit printre 
maimuțe,, 
- 11.11.2020 expoziție de 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 
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carte - Dostoevsky 

480  expoziție de carte – 
Dostoievski 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

481 12.11.2020 expoziție de carte – M. 
Ende 91 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

482 13.11.2020 expoziție C-tin Țurcanu -
88 de ani de la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

483 12.11.2020 expoziție de carte – 
M.Ende -91 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

484 expoziție de carte – M. 

Ende -91 de ani de la 

naștere 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

485 13.11.2020 expoziție de carte – 

Stevenson 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

486 17.11.2020 expoziție de carte– 
George Murnu – 63 de 
ani de la moarte 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

487 18.11.2020 Provocare 22 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

488 19.11.2020 expoziție de carte – 
Noutăți psihologie 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

489 expoziție de carte – 
,,Cuma furat Grinch 
Crăciunul,, 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

490 expoziție de carte – Ziua 
mondială a filosofiei 
 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

491 expoziție de carte – Ziua 

mondială a filosofiei 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

492 expoziție de carte – Radu 
Tudoran- 28 de ani de la 
moarte 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

493 20.11.2020 expoziție de carte – 
Enciclopedia zmeilor – 
Mircea Cărtărescu 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

494 expoziție de carte – Secția Împrumut  
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,,Lumea de cerneală,,-
Funke 
 

Andrei Stoianovici 

496 expoziție de carte – 

recomandare ,,Lumea 

scrisă’ 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

497 provocare 23 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

498 expoziție de carte – 
Tolstoi- 110 ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

499 expoziție de carte – 
Dicționarul Limbii 
Române 
 

Sala Theodor 
Costescu 

 

500 23.11.2020 expoziție de carte – 
recomandare autor 
H.Morris 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

501 24.11.2020 Omul de zăpadă care 
voia să întâlnească 
soarele,, 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

502 expoziție de carte – L. 

Sterne 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

503 expoziție de carte – 
C.Collodi – 194 de ani de 
la naștere 
 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

504 expoziție de carte – 
Jurnalul Annei Frank 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

505 25.10.2020 expoziție de carte – Ziua 
Int eliminarea violentei 
impotriva femeilor 
 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

506 expoziție de carte – 
Grigore Alexandrescu 
 

Sala Theodor 
Costescu 

 

507 26.11.2020 expoziție de carte – 
,,Odo, căpcăunul cel 
bun,,-David Gruev 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

508 expoziție de carte – Secția Împrumut  
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Al.Drumeș-119 ani de la 
naștere 
 

 

Andrei Stoianovici 

509 provocare 24 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

510 27.11.2020 expoziție de carte – 
L.Rebreanu -135 de ani 
de la naștere 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

511 expoziție de carte1 – 

L.Swift, M.Twain 

// expoziție de carte 2 – 

Nina Cassian 

// expoziție de carte 3 – 

O Neill 

// expoziție de carte – 

Liviu Rebreanu  

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

512 expoziție de carte – 
Sf.Andrei 
// expoziție de carte – 
N.Iorga -80 de ani de la 
moarte 
/// expoziție de carte – 
Marea Unire 1 
Decembrie 

 

Secția Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

513 Decembrie 02.12.2020 expoziție de carte -
recomandare – Sumki 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

514 expoziție de carte – 
N.Labiș -80 de ani de la 
naștere 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

515 03.12.2020 expoziție de carte 
recomandare 

Secția Împrumut 
Știință și Tehnică 

 

516 expoziție de carte –
,,Poartă-te ca o doamnă, 
gândește ca un 
bărbat,,autor Steve 
Harvey 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

517 expoziție de carte -
recomandare ,,Vorbe 
memorabile…,, 
 

Sala Theodor 
Costescu  

 

518 04.12.2020 expoziție de carte – Moș 
Nicolae 

Secția Împrumut 
pentru Copii 
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519 expoziție de carte 

americană 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

520 expoziție de carte – Iată 
vin colindătorii! 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

521 expoziție de carte – 
Rilke- 145 de ani de la 
naștere 
 

Secția LIteratură și 
Artă 

 

522 expoziție de carte din 
colecțiile secției cu 
ocazia vizitei 
Ambasadorului SUA în 
România  
 

Secția Patrimoniu   

523 Vizita Ambasadorul 
Americii 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

Vizita 
ambasadorului 
SUA la Biblioteca  
Jud 
Donație de carte 
din partea 
ambasadei SUA 
pentru American 
Shelf 

524 expoziție de carte – 
Crăciunul 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

525 08.12.2020 expoziție de carte – 
H.P.Bengescu 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

526 expoziție de carte – 
M.Sorescu- 24 de ani de 
la moarte 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

527 expoziție de carte–H.P. 
Bengescu-144 de ani de 
la naștere 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

528 expoziție de carte – 
M.Sorescu -24 de ani de 
la moarte 

Secția Împrumut 
Literatură și Artă 

 

529 expoziție de carte – 
H.P.Bengescu 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

530 09.12.2020 expoziție de carte – ,,Un 
băiat numit Crăciun,, - 
Haig, Matt 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 126 
 

531 expoziție de carte – 
Rețete culinare 
 

Sala Theodor 
Costescu  

 

532 10.12.2020 provocare 25 Stăm 
acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

533 expoziție de carte – 
recomandare Prietena 
mea genială 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

534 expoziție de carte – 

Margaret Mitchell 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

535 11.12.2020 expoziție de carte  – 
,,Fetița care a salvat 
Crăciunul,,H.Matt 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

536 14.12.2020 expoziție de carte – 
Brătescu Voinesti –64 de 
ani de la moarte 

Secția Împrumut 
Crihala  

 

537 expoziție de carte – 
Simion Mehedinți 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

538 expoziție de carte – 
Brătescu Voinești 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

539 15.12.2020 expoziție de carte – ,,Hai 
să vorbim despre 
moarte,, 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

540 expoziție de carte – În 
așteptarea lui Moș 
Crăciun 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

541 16.12.2020 expoziție de carte – Jane 
Austen 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

542 expoziție de carte – Jane 

Austen/Daudet 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

543 expoziție de carte – 
,,Grand Larousse Junior,, 

Secția Sala ” 
Theodor 
Costescu” 

 

544 expoziție de carte – 
Beethoven 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

545 expoziție de carte – 
,,Dosarul clopoțeilor de 
Crăciun,,Rotea 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

546 17.12.2020 provocare 26 Stăm Secția Împrumut  
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acasă. Gândim. Alungăm 
plictiseala 
 

Casa Tineretului  

547 expoziție de carte – 
I.Ionescu de la Brad 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

548 18.12.2020 expoziție de desene 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

549 expoziție atelier Crăciun’ 

 
Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

550 expoziție atelier Crăciun 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

551 21.12.2020 expoziție de carte – 
Radiul 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

552 expoziție de carte - 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
pentru Copii 

 

553 22.12.2020 expoziție de carte-22 
decembrie 
 

Secția Împrumut 
Casa Tineretului  

 

554 expoziție de carte – 

Racine 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

555 expoziție de carte - 
Noutăți 
 

Secția Împrumut 
Andrei Stoianovici 

 

556 24.12.2020 2020 expoziție de carte – 
Crăciunul 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

557 29.12.2020 expoziție de carte – Silva 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

558 30.12.2020 expoziție de carte – 

Kipling 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

559 31.12.2020 expoziție de carte – De 
Anul Nou 
 
 

Sala ” I. G. 
Bibicescu” 

 

560 expoziție – Creangă 131 

de ani de la moarte 

 

Secția Împrumut 
Limbă Străină și 
Limba Română 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 128 
 

Anexa 2  

Activități culturale, educative, ateliere, vizite, campanii  desfășurate în secțiile 

Bibliotecii sau mediul on-line   

➢ ianuarie 2020 

• 15. 01.2020 – Sala ” I. G. Bibicescu” – recital de poezii al elevilor Școlii Generale nr.6, 

din Drobeta Turnu Severin  
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• 16.01.2020  - Secția Împrumut pentru Copii/ Sala ” I. G. Bibicescu”  - Mihai Eminescu – 

170 de ani de la naștere – activitate dedicată poetului Mihai Eminescu, desfășurată cu 

elevii Școlii Gimnaziale Devesel 
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• 21. 01.2020 – Secția Împrumut pentru Copii - Mica Unire  - activitate desfășurată cu elevii 

Școlii Gimnaziale ,,C-tin Negreanu,,, Drobeta-Turnu Severin 

 

• 23.01.2020 – Secția Împrumut Casa Tineretului – pregătirea temelor pentru școală 
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• 23.01.2020 – Secția Împrumut Crihala -  24 ianuarie 1859 – activitate desfășurată în 

colaborare cu Colegiul Național ”Ștefan Odobleja ”  

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 134 
 

•  31.01.2020  - Secția Carte pentru Copii  - ,,Graiul animalelor,,  - activitate desfășurată cu 

elevii Școlii Gimnaziale ,,C-tin Negreanu,, , Drobeta-Turnu Severin 
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➢ Februarie 2020 

• 03.02.2020 – Secția Împrumut Literatură și Artă -  vizita unei clase de elevi de la Colegiul 

Național Traian  
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• 10.02.2020 -  lansare de carte  - Secția Împrumut casa Tineretului – lansare de carte - 

,,Spirală de iasomie,, - Autor Rada I. Eugenia 
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• 13.02.2020 – Secția Împrumut Casa Tineretului – vizita unei clase de elevi de la Grădinița 

nr. 6 
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• 14.02.2020 – Secția Împrumut pentru Copii -  ,,Călătorie în Zonele Polare,, -   activitate 

desfășurată în colaborare cu Școala Gimnazială ,,C-tin Negreanu,,   
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• 18.02.2020  - Secția Împrumut pentru Copii - ,,Țări și drapele,, - activitate desfășurată în 

colaborare cu Școala Gimnazială ,,C-tin Negreanu 
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• 19.02.2020 – Secția Împrumut pentru Copii - Constantin Brancusi - 144 de ani de la 

naștere – activitate desfășurată în colaborare cu copii Grupei  Montesorry 
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• 19.02.2020 - aniversare – Secția Împrumut Crihala -  Marin Sorescu-84 de ani de la 

naștere – activitate desfășurată în colaborare cu elevii Colegiului Național Pedagogic  
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• 21.02.2020 -  Secția Împrumut pentru Copii -  ,,Ocolul pământului în …două ore,,- 

Continentele - activitate desfășurată în colaborare cu Școala Gimnazială ,,C-tin Negreanu 
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• 21. 02.2020 –Secția Împrumut Casa Tineretului -  Citittorii Bibliotecii se prezintă – 

recitarea unor poezii proprii  
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• 24.02.2020  – Secția Limbă Străină și Limba Română -  Ghiocelul – vestitorul primăverii – 

activitate desfășurată în colaborare cu Școala Gimnazială ,,Alice Voinescu,,  
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• 28.02.2020  - Secția Împrumut Casa Tineretului - atelier de creație – 1 Martie – în 

colaborare cu elevii Școlii ,,Alice Voinescu,, 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 146 
 

➢ Luna martie  

• 06.03.2020 - Vizita în Sala ” Teodor Costescu” a unui grup de elevi, cu ocazia fotografiei 

de grup , la finalizarea ciclului liceal  
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• 06.03.2020 – Activități pentru copii în Secția Împrumut Carte pentru Copii 
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➢ Luna iulie  

• 14. 07.2020 – acțiune de donație de carte către bibliotecile comunale din județul Mehedinți  
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• 26. 06. 2020  – campanie a Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu” pe rețeaua de 

Socializare Facebook pentru  încurajarea persoanelor din mediul on-line să participe la 

concursul organizat de Ministerul Culturii care a avut ca scop promovarea obiectivelor 

turistice din județele țării. În urma inițiativei Bibliotecii Județene de a convinge 

mehedințenii să lase comentarii cu descrierea obiectivelor turistice din Mehedinți, județul 

nostru s-a clasat pe primul loc, astfel că timp de o săptămână au fost promovate obiectivele 

turistice din Mehedinți. 
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➢ Luna septembrie  

 

• 14. 09.2020 - Deschiderea anul școlar la Bibliotecă – activitate realizată cu elevii Liceului 

de Artă” I.  St. Paulian” 
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• 18.09.2020  - Secția Împrumut Casa Tineretului   

Secției Împrumut Casa Tineretului i-au trecut pragul elevii clasei I B, de la Liceul de Arte “I. 

Șt. Paulian”, însoțiți de doamna învățătoare Laura Velici.  

Respectând normele de distanțare socială, micuții au poposit mai întâi pe terasa secției, unde 

bibliotecarii le-au povestit despre tainele bibliotecii, iar copii s-au arătat foarte interesați și chiar 

au pus întrebări.  
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• 23.09.2020 – Secția Împrumut Casa Tineretului – ” Să cunoaște Biblioteca” – activitate 

realizată cu elevii Liceului de Artă” I.  St. Paulian”  
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➢ Octombrie 2020 

• 02.10.2020 – Secția Împrumut pentru Copii – vizită la Bibliotecă  

Respectând normele de distanțare socială, elevii clasei a XI-a F, de la Colegiului Național 

Traian, au avut curiozitatea să viziteze Sediul Pogany al Bibliotecii Județene “ I. G. Bibicescu “ 

Mehedinți, unde funcționează Sala de Lectură Theodor Costescu și Secția Împrumut pentru Copii 

. Aceștia au poposit mai întâi în curtea sediului, din strada Ștefan Odobleja, nr.59, unde 

bibliotecarii le-au oferit informații despre istoricul instituției, despre serviciile oferite utilizatorilor 

dar și despre cum să devii utilizator al bibliotecii. 
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• 21.10.2020 -  Secția Sala ” Theodor Costescu” -  Elevii clasei a IX-a D, de la Colegiul 

Național Traian, au fost la ora de religie, pe care d-na profesor a ținut-o în curtea Casei 

Pogany, a Bibliotecii Județene Mehedinți,  din str. Ștefan Odobleja,  nr.59. La oră s-a discutat 

despre însemnătatea Bibliei în viața omenirii precum și rolul evangheliștilor în afirmarea 

creștinătății. 
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➢ Decembrie 2020 

• 04.12.2020  - Vizita Ambasadorului Statelor Unite ale Americii în România , în Sala ” I. 

G. Bibicescu” , din Palatul Culturii ” Teodor Costescu”  
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Anexa 3 

 Promovarea colecțiilor/serviciilor în mediul on-line - exemplificare 

În perioada stării de urgență și alertă, am urmărit promovarea colecțiilor  secțiilor 

Bibliotecii în mediul on-line în scopul atragerii de noi utilizatori pentru lectură și promovarea ideii 

că lectru unei cărți le poate satisface multe nevoi, îi poate ajuta în multe aspecte ale vieții.  

 Postările au fost împărțite tematic, după cum urmează: 

- expoziții cu aniversarea unor scriitori/personalități sau marcarea unui anumit număr de ani de la 

decesul acestora; 

- expoziții tematice ( cartea de drag0ste, cărți despre un anumit eveniment, cărți pentru anumite 

categorii de vârstă) 

- recomandarea bibliotecarului ( determinarea utilizatorilor să lectureze anumite cărți) 

- calendarul unei anumite zile; 

- prezentarea cărților vechi ale Secției Patrimoniu; 

- prezentarea fondului de carte veche și publicații seriale vechi din Secția Sala ” I. G. Bibicescu” 

- în fiecare joi, se postează câte un joc logic; 

- se marchează anumite evenimente; 

- se promovează spațiile Bibliotecii; 

- s-au promovat anumite servicii ale Bibliotecii; 

- s-au realizat diferite obiecte hanmade; 

- lectura publică; 

 

Deoarece postările în mediul on-line au fost excesiv de multe, selectez pentru prezentul 

Raport de Activitate doar pe cele reprezentative.  

Toate activitatea on-line poate fi accesată la linkul : https://www.facebook.com/Biblioteca-

Jude%C8%9Bean%C4%83-I-G-Bibicescu-Mehedin%C8%9Bi-243092853023479  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-I-G-Bibicescu-Mehedin%C8%9Bi-243092853023479
https://www.facebook.com/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-I-G-Bibicescu-Mehedin%C8%9Bi-243092853023479
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➢ 28.07.2020 – Recomandare de lectură: Superstiţiile poporului român: în asemănare 

cu ale altor popoare vechi şi noi de Gh. F. Ciauşanu; Credinţe şi superstiţii ale 

poporului român de Artur Gorovei; Cum se distrau românii odinioară de Adrian 

Majuru 
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• 27.07.2020 – Recomandare pentru studiu: Dr. Norman DOIDGE – “Creierul vindecător. 

Miracolul neuroplasticităţii”; “Creierul se transforma. Experiențele neuroplasticităţii”. 
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➢ 22.07.2020 - 99 de ani de la înființarea Bibliotecii publice din Drobeta-Turnu 

Severin 
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22.07.2020 - Cu ocazia împlinirii a 212 ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu, Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă opere ale acestuia existente în fondul tradițional al bibliotecii noastre. 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 162 
 

• 17.07.2020 - achiziția de cărți efectuată în luna Iulie, cărți care vor intra în cel mai scurt 

timp în circuitul de împrumut sau pentru studiul în sala de lectură. 
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• 31.08.2020 - Invitaţie la lectură: La împlinirea a 153 ani de la moartea lui Charles 

Baudelaire, Secţia Împrumut Limbă Străină şi Limba Română vă invită să lecturaţi câteva 

din operele marelui poet. 
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• 30.08.2020 - Recomandare de lectură: Theophile Gautier, născut la 30 august 1811, a fost 

un scriitor francez, la început reprezentant al romantismului, popular prin romanul istoric 

"Le Capitaine Fracasse" (1863), unul din maeștrii şcolii parnassiene. Primul său succes 

literar îl obține în anul 1835, cu romanul în forma de scrisori, "Mademoiselle Maupin". 
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• 24.08.2020 – Recomandare de lectură: Paulo Coelho - Adulter, Al cincilea munte, 

Alchimistul, Aleph, Brida, Diavolul şi domnişoara Prym, Hippie, Învingătorul este 

întotdeauna singur, La râul Piedra am şezut şi-am plîns, Manualul războinicului luminii, 

Manuscrisul găsit la Accra, Spioana, Unsprezece minute, Veronika se hotărăşte să moară, 

Vrăjitoarea din Portobello, Walkiriile şi Zahir. 
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• 22.08.2020 - La împlinirea a 130 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri, secția Sala 

,,I.G.Bibicescu” vă prezintă diverse numere ale Revistei ,,Convorbiri Literare” din anul 

1868, în care începe să publice un ciclu de versuri căruia i-a dat numele: "Pasteluri". 
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• 21.08.2020 - 297 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir:La împlinirea a 297 de ani de 

la moartea lui Dimitrie Cantemir, Sala ,,I.G.Bibicescu” expune cele mai vechi lucrări ale 

acestuia existente în biblioteca noastră. 
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• 19.08.2020 – Recomandare de lectură: „Istoria cuplurilor regale” de Jean-Francois Solnon, 

o povestea captivanta a cuplurilor regale ce îmbină fermecător registrul domestic şi 

personal cu istoria, politica şi religia, pentru că intimitatea celor care conduc este 

întotdeauna strâns legată de datoria faţă de patrie. 
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• 18.08.2020 – Cărţi noi la Bibliotecă: Interviu RTS pentru promovarea lecturii în judeţul 

Mehedinţi 
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• 13.08.2020 – Clădire emblematică redată comunităţii – Renovarea Secţiei Împrumut 

„Andrei Stoianovici” 
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• 12.08.2020 - Biblioteca Județeană “ I. G. Bibicescu” Mehedinți a finalizat lucrările de 

reparații ale clădirii din strada Horia, nr. 2A, unde se află Secția Împrumut “ Andrei 

Stoianovici”. 
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➢ Luna septembrie 2020 

• 30.09.2020 – Recomandare de lectură: ,,Ținutul tânțarilor,, autor David Arnold 
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• 30.09.2020 – Expoziție de carte – Secția Împrumut pentru Copii  
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➢ 29.09.2020 - Cu ocazia împlinirii a 132 de ani de la moartea Iuliei Hașdeu, Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă, cărți ale acesteia, existente în fondul secției. 
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➢ 29.09.2020 – Provocarea din fiecare joi 

 

 
 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 176 
 

➢ 29.09.2020 – Gellu Naum – 19 de la moartea scriitorului 
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➢ 28.09.2020 - La împlinirea a 125 de ani de la trecerea în neființă a lui Louis 

Pasteur, Sala ,,I.G.Bibicescu” prezintă două cărți despre marele om de știință:-

Marin Demetrescu. Pasteur: viața și lucrările lui, tipărită la Craiova la Editura 

,,Ramuri”, și -E. Duclaux. Pasteur: histoire d’un esprit, tipărită la Sceaux, 

Imprimerie Charaire et C-ie, în anul 1896. 

 

 

 
 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 178 
 

➢ 28.09.2020 - La împlinirea a 138 de ani de la nașterea lui Vasile Pârvan, Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă câteva cărți ale acestuia.  
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➢ 26.09.2020 - 26 Septembrie – Ziua Limbilor Europei 

Sala ,,I.G.Bibicescu” prezintă câteva manuale vechi de învățare a unor limbi străine, 

dicționare: 

-K. Aristia. ,,Abecedar Franțuzesc”, tipărit la București în Tipografia Colegiului ,,Sf. 

Sava”, în anul 1839; 

-,,Abecedaru Romanescu pentru Scoalele israelite primare și învățătură privată”, editat de 

Th. Codresco, tipărit la Iași, în anul 1877; 

-Premières lectures françaises a l’usage des classes primaires, tipărit la București, la 

Imprimeria Colegiului ,,Sf. Sava”, în anul 1841; 

-T.-X. Bianchi. ,, Vocabulaire français-turc”, tipărit la Paris , în anul 1831. 
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➢ 25.09.2020 - Expoziție de carte cu cele mai noi şi frumoase apariţii editoriale 

achiziționate în această lună 
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➢ 25.09.2020 – Recomandare de lectură: ,,O lume fără tine” scrisă de Beth Revis. 
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➢ 24.09.2020 – Recomandare de lectură: ,,Povestea Ellei,, de Gail Carson Levine 
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➢ 23.09.2020 - Biblia de la Blaj din 1795, cunoscută și sub numele de Biblia lui 

Clain (Samuil Micu, supranumit și Klein sau Clain, a fost un teolog greco-catolic, 

istoric, filolog, lexicograf și filozof iluminist român, reprezentant al Școlii 

Ardelene) sau Biblia lui Bob ( Ioan Bob, episcop de Alba Iulia și Făgăraș cu sediul 

la Blaj), reprezintă cea de-a doua traducere a Sfintei Scripturi tipărită în limba 

română. 
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➢ 23.09.2020 – Vizita elevilor de clasa I, care au pășit cu emoție pentru prima dată 

într-o bibliotecă. 
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➢ 21.09.2020 - La împlinirea a 156 de ani de la nașterea Elenei Văcărescu, Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă câteva din operele acesteia existente în colecțiile noastre. 
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➢ 21.09.2020 - 188 ani de la moartea scriitorului și poetului scoțian Walter Scott 
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➢ 21.09.2020 - 154 ani de la nașterea scriitorului englez Herbert George Wells 
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➢ 20.09.2020 - La împlinirea a 154 de ani de la nașterea lui George Coșbuc, Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă câteva din cele mai vechi ediții ale cărților acestuia ce se 

află în colecțiile bibliotecii noastre. 
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➢ 19.09.2020 - ,Furnica” a fost o revistă umoristică, înfiinţată în anul 1904, condusă 

de George Ranetti şi N. D. Ţăranu. Revista cu conţinut satiric a apărut săptămânal, 

între 19 septembrie 1904 - 14 noiembrie 1916 şi 14 decembrie 1918 - 8 octombrie 

1930, şi avea în paginile sale cugetări, epigrame, glume, maxime, versuri, însoţite 

pe alocuri de caricaturi şi ilustraţii. 
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➢ 18.09.2020 - la împlinirea a 205 ani de la moartea poetului Vasile Cârlova, Sala 

,,I.G.Bibicescu” vă prezintă poeziile sale tipărite în ,,Curierul Românesc” din anul 

1839: 

-,,Rugăciune”, publicată în nr.140, luni 4 septembrie; 

-,,Înserarea”, publicată în nr. 152, luni 9 octombrie; 

-,,Marșul”, publicată în nr. 153, miercuri 11 octombrie. 
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➢ 18.09.2020 - Secției Împrumut Casa Tineretului i-au trecut pragul elevii clasei I B, 

de la Liceul de Arte “I. Șt. Paulian”, însoțiți de doamna învățătoare 
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➢ 17.09.2020 - 197 de ani de la moartea lui Gheorghe Lazăr 

Secția Sala ,,I.G.Bibicescu” prezintă articolul ,,Gheorghe Lazăr”, publicat în ,,Curierul românesc”, 

nr.66 – luni 24 aprilie din 1839. 
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➢ 16.09.2020 - Secția Împrumut Știință și Tehnică recomandă ,,Tratatul de Terapie 

Intensivă Pediatrică“, apărut la Editura Medicală. 
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➢ 16.09.2020 – Recomandare de lectură: Secţia Împrumut Casa Tineretului 

recomandă romanul ,,Băiatul Echo” scris de Matt Haig, o poveste zguduitoare 

despre iubire, pierdere și ceea ce ne face cu adevărat umani. 

 

 
 

➢ 15.09.2020 - 125 de ani de la nașterea lui Gheorghe Dumitrescu-Bistrița 
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Gh. Dumitrescu-Bistrița a fost un mare ,,adunător” de folclor dar, nu l-a așezat în arhivă 

pentru a fi cercetat de filologi sau sociologi, ci după cum spune însuși folcloristul: ,,i-am 

dat drumul pe albia ,,Izvorașului” să fie folosit de oricine l-ar întâlni, să fie monedă 

circulatoare”. Biblioteca Județeană ,,I.G.Bibicescu” deține, în colecțiile sale, o mare parte 

a revistei ,,Izvorașul”, majoritatea fiind achiziționate, prin abonament, de către biblioteca 

noastră. 
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➢ 15.09.2020 - Secția Împrumut Casa Tineretului aniversează 130 ani de la nașterea 

cunoscutei scriitoare engleze de romane, povestiri scurte și piese de teatru 

polițiste, Agatha Christie. 
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➢ 14.09.2020 - Expoziţie carte Dante Alighieri (Durante degli Alighieri ). Autor al 

„Divinei Comedii”, capodoperă a literaturii universale, Dante este primul mare 

poet de limbă italiană, ,,Sommo Poeta” („poet în cel mai înalt grad”). 
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➢ 14.09.2020 - Clasa I A, din cadrul Liceului de Arte „I. Şt. Paulian” a ales, pentru 

prima întâlnire din acest an şcolar, spaţiul în aer liber al Secţiei Împrumut Casa 

Tineretului, a Bibliotecii Județene „I. G. Bibicescu”. 
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➢ 13.09.2020 - Recomandare de lectură - Michel de Montaigne 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 200 
 

➢ 12.09.2020 - La împlinirea a 138 de ani de la nașterea lui Ion Agârbiceanu, Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă cele mai vechi ediții, existente în biblioteca noastră, ale 

operei marelui scriitor. 
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➢ 11.09.2020 - Recomandare de lectură: D. H. Lawrence, unul dintre cei mai 

impozanţi reprezentanţi ai literaturii engleze din secolul XX. 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 202 
 

➢ 10.09.2020 - La împlinirea a 148 de ani de la moartea lui Avram Iancu, Sala 

,,I.G.Bibicescu” expune câteva cărți ce ne arată că a rămas în istorie ca un simbol 

al patriotismului şi al jertfei pentru libertate. 
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➢ 10.09.2020 - Expoziţie carte de patrimoniu: Biblioteca ,,I.G.Bibicescu‘‘, deține 

două exemplare din lucrarea ,, Chimie expérimentale et raisonnée‘‘, a lui Antoine 

Baume, un mare chimist francez la rândul său, publicată în anul 1773 la Paris. 

Acestea sunt deosebite prin faptul că în interior au autograful în original al lui 

Antoine-Laurent de Lavoisier. Cele două exemplare sunt conservate foarte bine, 

ținând cont de vechimea lor și se află în cadrul secției ,,Patrimoniu” a bibliotecii. 

 

 

 
 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 204 
 

➢ 08.09.2020 - La împlinirea a 164 de ani de la nașterea lui Ion Bianu, Secția Sala 

,,I.G.Bibicescu” prezintă: 

-Bianu, Ion. Momente culturale: cu o notiță biografică, publicată la București, (Editura) 

Alcalay&Co; 

-Bianu, Ion. Poesia satirică. Studiu Literaru, publicată la Bucuresci, Tipografia Academiei 

Române (Laboratori Români) în anul 1881; 

-Răspunsul D-lui I. Bianu la Cuvântarea de recepție a D-lui O. Densușianu la Recepția 

Academiei Române din 31 mai 1919 

- Lui Ion Bianu: Amintire din partea foștilor și actualilor funcționari ai Academiei Române 

la împlinirea a șaizeci de ani, tipărită la Tipo-Litografia ,,Carol Gobl” în anul 1916. 
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➢ 08.09.2020 - Recomandare de lectură. Scriitori români: „Regele şi Duduia: Carol 

II şi Elena Lupescu dincolo de bârfe şi clişee” scrisă de Tatiana Niculescu 
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➢ 08.09.2020 - ,,Legendele Maicii Domnului: studiu folkloristic”, tipărită la 

București, la Institutul de Arte Grafice ,,Carol Gobl”, în anul 1904, carte ce se află 

în colecțiile bibliotecii noastre. 
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➢ 07.09.2020 - Expoziţie cu o parte din cele mai vechi ediții ale cărților lui C. I. 

Istrati, aflate în colecțiile bibliotecii noastre, prezentate la împlinirea a 170 de ani 

de la nașterea acestuia. 
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➢ 05.09.2020 - La împlinirea a 162 de ani de la nașterea lui Alexandru Vlahuță, 

Secția Sala ,,I.G.Bibicescu” prezintă câteva din cele mai vechi ediții, existente în 

biblioteca noastră, ale cărților acestuia, dar și Revista ,,Convorbiri Literare”( nr.5 

din 1880), în care apar prima dată poeziile acestuia. 
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➢ 03.09.02020 - Recomandare de lectură: ''Secretele creierului uman'' scrisă de 

Sandra Aamodt și Sam Wang, renumiți specialiști în neuroștiințe. 
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➢ 03.09.2020 - La împlinirea a 133 de ani de la trecerea în neființă a lui Timotei 

Cipariu, Secția Sala ,,I.G.Bibicescu” prezintă cărți ale acestuia, existente în fondul 

tradițional al bibliotecii noastre. Printre acestea:  

- ,,Crestomanţia seau Analecte literarie din cărţile mai vechi şi nouă româneşti tipărite şi 

manuscrise, începând cu secolul al XVI-lea până la al XIX-lea, cu o notiţă literară (1858)” 

-prima culegere de texte vechi româneşti și 
- ,,Gramatica limbii române” (volumul I în anul 1869, volumul II în anul 1877), publicată 

sub auspiciile Academiei Române. 
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➢ 02.09.2020 - Provocarea de joi: ,,Stăm acasă. Gândim. Alungăm plictiseala" 
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➢ 01.09.2020 - Recomandare de lectură. Serie de autor: Jodi Picoult - „Povestitorul” 

şi „Nouăsprezece minute” 
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➢ 01.09.2020 - Recomandare de lectură: Henriette Yvonne Stahl este autoarea mai 

multor romane: ,,Mătușa Matilda”, ,,Steaua Robilor”, ,,Între zi și noapte”, ,,Marea 

bucurie”, ,,Fratele meu, omul”, ,,Nu călca pe umbră”, ,,Orizont, linie severă”, 

,,Maratonul eternității”, ,,Lena, fata lui Anghel Margarit”, ,,Drum de foc”. 
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➢ Luna octombrie 2020 

• 31.10.2020 - Sala ,,I.G.Bibicescu”, cu ocazia împlinirii a 139 de ani de la nașterea lui 

Eugen Lovinescu, prezintă o expoziţie cu câteva din lucrările acestuia. 
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➢ 29.10.2020 – Expoziţie de carte cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la nașterea 

Reginei Maria, cu câteva cărți, scrise de ea, dar și cărți despre aceasta. 
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➢ 29.10.2020 – Noutăţi editoriale achiziţionate la Secţia Împrumut pentru Copii 
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➢ 26.10.2020 - ,,Viețile Sfinților”, tipărită cu litere chirilice, la București, în anul 

1835, în Tipografia Sfintei Mitropolii, de către Meletie Monahul Tipograf, care în 

volumul lunii octombrie are câteva pagini dedicate Sfântului Dimitrie. 
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➢ 25.10.2020 - Albumul ,,Uniformele Armatei Române 1830-1930”, editat de 

Muzeul Militar Național în anul 1930, în care putem vedea ,,evoluția 

îmbrăcămintei militare a mai multor generații de ostași”. Acest album a fost 

realizat cu concursul domnului A. Potoki care, nu numai că cunoștea uniformele 

de la 1830 încoace în cele mai mici amănunte, dar a fost și un desenator 

îndemânatic. 
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➢ 21.10.2020 – Expoziţie de carte la 129 de ani de la naşterea lui Perpessicius, 

eseist, cercetător, folclorist, critic şi istoric literar, director şi fondator al Muzeului 

Naţional al Literaturii Române, membru al Academiei Române şi director al 

Bibliotecii Academiei Române. 
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➢ 21.10.2020 - 40 de ani de la moartea lui Pamfil Șeicaru, jurnalist, eseist, 

memorialist, prozator, director al ziarului "Curentul".  
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➢ 20.10.2020 - Elevii clasei a IX-a D, de la Colegiului Național Traian, au fost 

prezenți azi la ora de religie pe care d-na profesor a ținut-o în curtea sediului 

Pogany a Bibliotecii Județene Mehedinți din str. Ștefan Odobleja nr.59. 
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➢ 16.010.2020 – Mehedinţeni de valoare: Sala ,,I.G.Bibicescu”, la împlinirea a 135 

de ani de la nașterea lui Gheorghe Ionescu-Șișești, vă prezintă câteva din cele mai 

vechi lucrări ale acestuia, existente în biblioteca noastră. 
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➢ 16.10.2020 – 166 de ani de la naşterea scriitorului irlandez Oscar Wilde 
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➢ 14.10.2020 - Biblioteca Judeţeană „I. G. Bibicescu” Mehedinți şi-a îmbogățit 

fondul de carte cu titluri din toate domeniile, ţinând cont, în primul rând, de 

solicitările utilizatorilor noştri. 
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➢ 14.10.2020 – Irina Binder: recomandare de lectură 
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➢ 13.10.2020 – Mehedinţeni de valoare: La împlinirea a 118 ani de la nașterea lui 

Ștefan Odobleja, Sala ,,I.G.Bibicescu” vă prezintă prima ediție a lucrării 

,,Psihologia consonantistă”, în două volume, tipărită la Paris în anul 1939. 
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➢ 8.10.2020 – Recomandare de lectură. Serie de autor Sylvia Day 
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➢ 07.10.2020 – Calendarul zilei: Thomas Michael Keneally s-a născut la 7 octombrie 

1935 şi este un romancier australian. Astăzi se împlinesc 171 de la moartea 

celebrului poet, romancier, nuvelist și critic literar american, creator al genului de 

scurte povestiri și precursor al literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică 

Edgar Allan Poe. 
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➢ 07.10.2020 – Recomandare de lectură: „Putin: Biografia interzisă” de Stanislav 

Belkovski şi „Putinfobia: Rusia contemporană şi angoasele occidentului” de 

Giulietto Chiesa 
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➢ 07.10.2020 – Recomandare de lectură: „Vânătorii de cărți” de Jennifer Chambliss 

Bertman. 
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➢ 05.10.2020 – Ziua Mondială a Educaţiei 
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➢ 04.10.2020 - 147 de ani de la nașterea lui Gheorghe Țițeica, matematician și 

pedagog român, profesor la Universitatea din București și la Școala Politehnică 

din București, membru al Academiei Române și al mai multor academii străine, 

doctor honoris causa al Universității din Varșovia. 
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➢ 03.10.2020 - 181 de ani de la nașterea lui Teodor T. Burada, folclorist, etnograf și 

muzicolog român, membru corespondent al Academiei Române. 
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➢ 02.10.2020 – Recomandare de lectură seria „Cărţi romantice” 
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➢ 01.10.2020 - Povestea ,,Soacra cu trei nurori” scrisă de Ion Creangă a fost 

publicată pentru prima dată în anul 1875, în revista ,,Convorbiri Literare”, nr. 7 

din 1 octombrie 
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➢ Luna noiembrie 2020 

 

• 30.11.2020 – „Calendarul zilei” – expoziţie de carte cu scriitorii aniversaţi sau 

comemoraţi în ziua expoziţiei. 
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• 30.11.2020 – Sala ,,I.G.Bibicescu” prezintă într-o expoziţie de carte volumul ,,Viețile 

Sfinților din luna lui Noiembrie” , tipărit (cu alfabet chirilic) în Tipografia Sfintei 

Mitropolii, în anul 1835, în care este prezentată și viața Sfântului Andrei. 
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• 27.11.2020 – Expoziţie de carte veche la împlinirea a 80 de ani de la moartea 

istoricului Nicolae Iorga 
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• 26.11.2020 – Recomandare de lectură pentru copii – „ODO, căpcăunul cel bun” de 

David Gruev 

 

 
 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ                                
” I. G. BIBICESCU” MEHEDINȚI  2020 

 

 Page 240 
 

 

• 25.11.2020 – „Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor” - 

expoziţie de carte 
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• 24.11.2020 – Recomandare de lectură – Bibliotecarii Secţiei Împrumut Casa 

Tineretului recomandă două cărţi minunate ce trebuie citite de cei ce nu au făcut-o 

încă. 
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• 20.11.2020 - Dicționarul limbii române (DLR), o ediție unitară și completă, lucrare 

fundamentală pentru cultura românească, a apărut în 2010 sub egida Academiei 

Române. 
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➢ 20.11.2020 – Recomandare de lectură: Trilogia „Lumea de cerneală”, cel mai de 

succes roman al autoarei Cornelia Maria Funke 
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• 19.11.2020 - Secția Împrumut Știință și Tehnică organizează expoziție cu cărți din 

domeniul psihologiei, care cuprinde cele mai noi apariții editoriale, achiziționate în 

luna noiembrie. 
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• 17.11.2020 – Comemorare George Murnu, scriitor, traducător şi istoric, membru al 

Academiei Române din anul 1923 – Expoziţie de carte în Sala „I. G. Bibicescu” 
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• 11.11.2020 – Aniversare Feodor Mihailovici Dostoievski, unul din cei mai importanți 

scriitori ruși, operele sale având un efect profund și de durată asupra literaturii, 

filozofiei, psihologiei și teologiei secolului al XX-lea. 
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• 10.11.2020 – Expoziţie Johann Christoph Friedrich Schiller născut la 10 noiembrie 

1759, înnobilat în anul 1802 ca Friedrich von Schiller, a fost un poet și dramaturg 

german, considerat unul din clasicii poeziei germane.  
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• 09.11.2020 – Recomandare de lectură: ,,Demența digitală: cum ne tulbură mintea noile 

tehnologii” scrisă de unul dintre cei mai faimoși specialiști în neuroștiințe din 

Germania, Manfred Spitzer. 
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➢ 05.11.2020 – 140 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu 
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➢ 04.11.2020 - Expoziție cu cărți care vin în sprijinul elevilor din clasele a XII-a, 

ajutându-i în procesul de învățare pentru susținerea celui mai important examen, 

Bacalaureatul. 
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➢ 01.11.2020 - La împlinirea a 250 de la nașterea lui Constantin Diaconovici Loga, 

un simbol al emancipării culturale a românilor din Banat, Sala ,,I.G.Bibicescu” vă 

prezintă cartea: ,,Epistolariul românesc pentru facerea a tot feliul de scrisori, ce 

sint în viața societății omenești la multe întimplari lipsă. Acum întia oară lucrat de 

Constantin Diaconovici Loga”, tipărită la Buda în anul 1841, , care conţine şi două 

studii istorice importante: „Începutul Organizaţiei Școalelor Preparande din Arad 

pentru Români” şi „Despre Organizaţia Școalelor Preparande din Districtul 

Milităresc” . 
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➢ Luna decembrie 2020 

• 31.12.2020 – prezentarea cărții lui Simion Florea Marian: ,,Serbătorile la români”, apărută 

la București în anul 1898; carte ce face parte din fondul secției Sala ,,I.G.Bibicescu” 
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• 29.12.2020 – expoziție realizată în cadrul Sălii ” I. G. Bibicescu” cu ocazia nașterii lui 

Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied, cea care avea să devină, în urma căsătoriei cu Carol I al 

României, prima regină a României. 
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• 24.12.2020 – promovarea  brazilor de Crăciun împodobiți în fiecare secție a Bibliotecii 

Județene  
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• 24.12.2020 - Secția  Sala ,,I.G.Bibicescu” vă prezintă două lucrări, ce fac parte din Fondul 

Tradițional al bibliotecii noastre și conțin obiceiuri pentru Ajunul Crăciunului, dar și pentru 

Crăciun, din diferite zone ale țării noastre printre care și Oltenia. 
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• 22.12.2020 - În urmă cu 31 de ani, în București, pe 22 decembrie 1989, izbucnea 

Revoluția care a dus la căderea regimului comunist. Astăzi, la 31 de ani, Biblioteca noastră 

comemorează aceste evenimente și dorește să reamintească de eroii Revoluției, printr-o expoziție 

de carte , la Secția Împrumut ,,Casa Tineretului”. 
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• 21.12.2020 - La data de 21 decembrie 1883 a apărut la editura Socec, volumul "Poesii" de 

Mihai Eminescu, cu o prefaţă semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieţii 

poetului. 
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• 18.12.2020 – Decorațiuni și felicitări de Crăciun confecționate de bibliotecarii secțiilor 

Bibliotecii din Palatul Culturii “ Teodor Costescu'', din Drobeta-Turnu Severin 
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• 18.12.2020 – Expoziţie de felicitări realizată de elevii clasei a III- a B de la Școala 

Gimnazială nr. 6, din Drobeta -Turnu Severin, sprijinul doamnei învăţătoare Nicolaescu 

Georgeta la Secţia Împrumut Casa Tineretului 
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• 14.12.2020 – Expoziţie Simion Mehedinţi - una din cele mai reprezentative personalități 

științifice și culturale ale țării, cu rol important în dezvoltarea gândirii geografice și 

geopolitice în România, întemeietorul geografiei române moderne. 
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• 07.12.2020 - În prag de sărbători, Moșul a ținut cont de dorințele utilizatorilor noștri și a 

poposit la Biblioteca Județeană ,, I. G. Bibicescu" Mehedinți unde, cu sprijinul Consiliului 

Județean Mehedinți, care a alocat un buget considerabil în anul 2020 pentru achiziția de 

carte, a adus cărți noi, din toate domeniile, ce se vor regăsi în secțiile noastre în curând. 
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• 04.12.2020 – Vizita ambasadorului S.U.A. la Biblioteca Judeţeană “I. G. Bibicescu” 

Mehedinţi 
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• 1.12.2020 – Expoziţie de cartea cu ocazia Zilei Naţionale a României 

 

 
 

 


