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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea activităţii de
management a Bibliotecii Judeţene Marin Preda Teleorman, conform O.U.G. nr.189/2008
privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările
ulterioare și a Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modeluluicadru al contractului de management.
A. EVOLUŢIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT

A.1. Prezentarea colaborării cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se
adresează aceleiaşi comunităţi
În peisajul teleormănean, mediul cultural, privit la modul general, nu este
concurenţial, deoarece sunt puţine instituţii de cultură. Se remarcă o strânsă colaborare
între instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv între
Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman
(CJCPCT), Biblioteca Județeană Marin Preda și Muzeul Județean Teleorman, precum şi cu
Direcția Coordonare Instituții Subordonate - Compartimentul Educaţie, Cultură, Tineret
din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman. Aceste instituţii, prin conjugarea eforturilor
specialiştilor, contribuie la:
 realizarea obiectivelor culturale cuprinse în strategia de dezvoltare a judeţului;
 la satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii;
 la promovarea valorilor teleormănene în circuitul naţional şi mondial de valori şi
facilitarea circulaţiei valorilor spirituale universale pe plan local;
 la încurajarea cetăţenilor să participe la viaţa culturală a comunităţii;
 la susţinerea educaţiei permanente, extinderea proceselor educative pe toata
durata vieţii;
 la diversificarea activității culturale și creşterea calităţii acesteia.
Pe parcursul anului 2017, pentru buna desfăşurare a activităţii, Biblioteca Judeţeană
Marin Preda Teleorman a colaborat permanent cu următoarele instituţii:
- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria
municipiului Alexandria, primării din judeţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Teleorman, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Trezoreria municipiului
Alexandria, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman,
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Județeană de Statistică, Casa Județeană
de Pensii, APIA Teleorman, Colegiul Medicilor din Teleorman, Episcopia
Alexandriei și Teleormanului, Arhivele Statului - Filiala Teleorman;
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- instituţii de cultură din județ: Direcția Judeţeană pentru Cultură Teleorman,
Centrul Judeţean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman,
Palatul Copiilor, Muzeul Judeţean Teleorman, Direcţia pentru Cultură, Educaţie,
Creaţie și Sport Roşiorii de Vede (ce include Biblioteca Municipală Gala
Galaction), Biblioteca Orăşenească Miron Radu Paraschivescu Zimnicea, Biblioteca
Orășenească Alexandru Depărățeanu Videle și bibliotecile comunale din județ;
- organizaţii neguvernamentale: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Asociaţia Bibliotecarilor din România
(ABR), Filiala Teleorman-Giurgiu a Asociaţiei Nevăzătorilor din România
(ANVR), Fundaţia Cartea Călătoare Focșani, Fundaţia IREX România, Fundaţia
EOS Timișoara, Asociația Pacienților cu Afecţiuni Hepatice - Filiala Teleorman;
Asociația Art L’ibre Alexandria, Asociaţia Centrul Regional de Mediere Muntenia
Sud, Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale București, precum și compania de cercetare de piață IPSOS
România, ASCHFR-Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați din România;
- universităţi,
licee,
colegii:
Universitatea
Valahia,
Universitatea
Bioterra,Universitatea din Pitești, peste 55 de licee şi şcoli teleormănene (prin
parteneriate);
- edituri: Curtea Veche, ALL, Betta Roșu, Corint, Humanitas, Cartea Românească,
Bibliotheca, Polirom, Litera, MondoRo, Nemira, Youngart, Arthur, Rao, Trei,
Miron, Niculescu, Allfa;
- colaboratori la nivel naţional: Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a
României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Județeană Ion Minulescu Olt,
Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș, Biblioteca Judeţeană
I. A.
Bassarabescu Giurgiu, Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița,
Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, Biblioteca Județeană A. D. Xenopol Arad,
Biblioteca Centrală Universitară Iași, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia
Aman Dolj, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj, Biblioteca Metropolitană
București, Biblioteca Județeană George Coșbuc Bistrița, Biblioteca Județeană
George Barițiu Brașov, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, Biblioteca
Județeană Ștefan Bănulescu Ialomița, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, alte
biblioteci publice județene din țară.
Peisajul cultural teleormănean este îmbogăţit de activitatea scriitorilor deja
consacraţi dar şi de tinere talente ce participă la concursurile literare organizate de diverse
instituţii.
Biblioteca va desfăşura un program de activitate care să cuprindă prezentări de carte,
lansări de carte, întâlniri ale scriitorilor în cadrul unor simpozioane judeţene sau întâlniri cu
iubitorii de cultură din judeţ. Nu vor fi trecute cu vederea propunerile din partea
utilizatorilor serviciilor de bibliotecă, întrucât biblioteca este a tuturor şi fiecare este
bine primit în casa cărţii. Se acordă o atenţie deosebită colaborării cu editurile din
Teleorman, atât în ceea ce priveşte organizarea depozitului legal, organizarea anuală a
Salonului editurilor teleormănene, cât şi promovarea noilor volume către cititori.
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Evenimentul la care se găsesc alături scriitor, editor, bibliotecar, cititor, nu poate fi decât
unul deosebit. Planul de activitate culturală ce va fi implementat de bibliotecă este
conceput clar şi cu un grad mare de flexibilitate, este permanent revizuibil şi adaptabil, va
fi îmbogăţit cu activităţi viitoare neprevăzute, ce vor dezvolta şi diversifica serviciile de
bibliotecă.
A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte
slabe, oportunități, amenințări)
În stabilirea planului de activitate precum şi a trasării liniilor generale de
diversificare a ofertei culturale, instituţiile publice de cultură trebuie să ţină seama nu
numai de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, pentru a păstra viu interesul faţă
de cultură, lectură, valori istorice şi spirituale, totodată, instituţiile specializate trebuie nu
doar să răspundă ci şi să preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, să găsească
diverse căi şi modalităţi de promovare a produselor culturale, să încerce să eficientizeze la
maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor moderne.
Latura cea mai importantă a planificării strategice o constituie pentru Biblioteca
Judeţeană Marin Preda Teleorman, continuitatea. Deciziile noi ce se vor lua, se vor baza
pe cele vechi, iar activităţile culturale noi vor avea sursă în analiza celor efectuate până în
prezent. Astfel, deciziile vor evolua şi se vor perfecţiona continuu.
Tentativele de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare
a gustului pentru cultură, sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate acestea, nu putem să
nu apreciem faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituţiile de învăţământ şi cele de
cercetare se implică tot mai activ în viaţa comunităţii, cu acţiuni şi evenimente noi, care
au drept obiectiv atragerea publicului, formarea interesului faţă de instituţiile de profil şi
de actul cultural.
Dezvoltarea societăţii informaţionale, nevoia de educaţie permanentă, apariţia de noi
profesii, reconversia profesională, vârsta şi sănătatea populaţiei, tulburările sociale, nivelul
de trai, sunt factori sociali ce au fost luaţi în considerare în stabilirea unor servicii noi de
bibliotecă menite să răspundă prompt nevoilor culturale ale cetăţenilor teleormăneni,
evitând situarea bibliotecii într-o realitate paralelă.
Oferta culturală a bibliotecii este realizată ţinând cont de statutul actual al instituţiei,
care nu se mai defineşte doar prin colecţiile sale, ci şi prin potenţialul pe care îl are de a
facilita accesul public la resursele de informaţii din întreaga reţea naţională şi
internaţională, de a-i ajuta pe utilizatori să se orienteze în această masă de informaţii.
Necesitatea aplicării unui management ştiinţific în domeniul culturii, în special la
nivelul instituţiilor, a fost recunoscută odată cu reliefarea importanţei dimensiunilor sociale
şi chiar economice ale culturii. La această latură economică trebuie adăugată şi puternica
caracteristică tradiţional-culturală a managementului cultural din ţara noastră.
Având în vedere mediul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea, apar următoarele
concluzii ale analizei SWOT:
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 Puncte slabe
Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman nu a dispus de mijloace financiare
pentru a amenaja la standarde europene şi dota corespunzător spaţiile existente, în vederea
dezvoltării de noi servicii de bibliotecă (ludotecă și sală multimedia).
Există un nivel scăzut al achiziţiilor de documente, atât ca număr de exemplare cât şi
ca număr de titluri, precum și un număr redus de documente electronice şi audio-vizuale.
Există anumite colecţii care sunt îmbătrânite fizic şi moral, fapt ce impune înlocuirea
lor cu altele, de actualitate.
Cu toate că, începând cu 1 februarie 2016, biblioteca dispune de propriul site, nu
putem spune că aceasta este suficient mediatizată întrucât nu deține și un forum sau un
blog, fiecare în parte sau cumulate, care ar conduce la prezentarea pe o arie și mai extinsă a
serviciilor de bibliotecă, respectiv a ofertei culturale.
 Puncte forte
Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman face parte din subsistemul de
biblioteci publice, parte a sistemului național de biblioteci, ce la rândul său este integrat în
sistemul informaţional naţional, având ca obiectiv realizarea unitară a activităţilor specifice
şi dezvoltarea serviciilor de lectură publică.
Ca bibliotecă de tip enciclopedic, Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman
urmăreşte să asigure accesul liber şi fără discriminare la informaţie a tuturor membrilor
comunităţii.
Poziția ultracentrală în cadrul municipiului Alexandria, unde este amplasat sediul
bibliotecii județene favorizează accesul direct al utilizatorilor la serviciile de bibliotecă,
având în vedere faptul că este cea mai populată zonă din oraș.
Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman are colecţii semnificative şi
reprezentative de documente, organizează informaţia, oferă suportul info-documentar
pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică, oferă o gamă largă de servicii şi facilităţi, oferă
spaţiu comunitar şi instituţional neutru, este cea mai frecventată instituţie de cultură (169
utilizatori/zi în anul 2017).
Biblioteca este mediatizată (promovată) prin intermediul site-ului propriu începând
cu data de 1 februarie 2016, site ce este actualizat permanent.
Tot în anul 2016 pe lângă site-ul propriu s-a lansat și programul TINREAD –
catalogul online putând fi accesat de pe site-ul instituției. Acesta permite accesarea on-line
a volumelor existente în bibliotecă. Catalogul a devenit funcțional din luna noiembrie
2016, finalizarea acestuia realizându-se în cca. doi ani de zile, respectiv sfârșitul anului
2018, încununând astfel, o muncă de peste șase ani a personalului de specialitate (fiecare
bibliotecar a înregistrat un număr de minimum 15 cărți/zi). Programul a continuat în 2017,
prin achiziționarea unui număr de 7 licențe pentru bibliotecari, adăugându-se celor 3
existente, în 2018 urmând a se implementa Modulul Circulație al Softului Integrat de
Bibliotecă – TINREAD și a se achiziționa 30 de licențe pentru utilizatori.
Contractele de parteneriat încheiate în anul 2017 cu mai multe autorități publice,
instituții publice și de cultură, precum și cu organizații neguvernamentale asigură suportul
7

necesar desfășurării în bune condiții a activităților culturale prevăzute a se derula pe
parcursul anilor următori.
 Oportunităţi. Dintre oportunităţile Bibliotecii Judeţene Marin Preda enumerăm:
 numărul mare al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă (169 utilizatori/zi în anul
2017 față de 142 utilizatori/zi în anul 2016);
 atitudinea flexibilă şi activă a bibliotecarilor în relaţia cu utilizatorii, deschidere
spre cerinţele bibliotecii moderne;
 asocieri profesionale (afiliere la ANBPR- Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România), respectiv posibilităţi de afiliere la structuri
profesionale naţionale şi internaţionale;
 capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de colaborare cu
parteneri români şi străini;
 întrucât biblioteca dispune de o terasă interioară, există posibilitatea amenajării
acestui spațiu neutilizat până în acest moment, unde pot fi desfășurate activități
precum: lectura în aer liber, atelier de educație non-formală sau diverse activități
de petrecere a timpului liber. Drept urmare, cu sprijinul financiar al
Consiliului Județean Teleorman, această terasă a fost amenajată în 2017,
urmând a fi deschisă în primăvara anului 2018.
 Amenințări (riscuri)
 lipsa unei strategii naţionale privind legislaţia în vigoare referitoare la dezvoltarea
coordonată a bibliotecilor;
 mărirea decalajului între bibliotecă, bibliotecile informatizate corespunzător şi
celelalte rămase în urmă;
 efectele internetului asupra lecturii clasice: scăderea interesului generaţiei tinere
faţă de studiul cărţii;
 minimizarea bugetului destinat culturii în raport cu fondurile bugetare ale altor
domenii de activitate.
A.3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Privitor la fixarea planului de activitate precum şi a conturării direcțiilor generale de
diversificare a ofertei culturale, Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman, încearcă să
ţină seama nu numai de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, pentru a păstra
viu interesul faţă de cultură, lectură, valori istorice şi spirituale, totodată, instituţia își
propune nu doar să răspundă ci şi să preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, să
găsească diferite mijloace şi modalităţi de promovare a produselor culturale, să încerce să
eficientizeze la maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor moderne.
Cel mai important element al planificării strategice pentru Biblioteca Judeţeană
Marin Preda Teleorman este dat de caracterul continuu al acțiunilor desfășurate.
Deciziile noi ce se vor lua, se vor baza pe cele vechi, iar activităţile culturale noi se vor
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întemeia pe analiza celor efectuate până în prezent. Astfel, deciziile vor evolua şi se vor
perfecţiona continuu.
Tentativele de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare
a gustului pentru cultură, sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate acestea, nu putem să
nu apreciem faptul că biblioteca și celelalte instituții culturale se implică tot mai activ în
viaţa comunităţii, cu acţiuni şi evenimente noi, care au drept obiectiv atragerea publicului,
formarea interesului faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural. Astfel, în prezent,
biblioteca își are rolul de socializare, informare, culturalizare.
Dezvoltarea societăţii informaţionale, nevoia de educaţie permanentă, apariţia de noi
profesii, reconversia profesională, vârsta şi sănătatea populaţiei, tulburările sociale, nivelul
de trai, sunt factori sociali ce au fost luaţi în considerare în stabilirea unor servicii noi de
bibliotecă menite să răspundă prompt nevoilor culturale ale cetăţenilor teleormăneni,
evitând situarea bibliotecii într-o realitate paralelă.
Oferta culturală a bibliotecii este realizată ţinând cont de statutul actual al instituţiei,
care nu se mai defineşte doar prin colecţiile sale, ci şi prin potenţialul pe care îl are de a
facilita accesul public la resursele de informaţii din întreaga reţea naţională şi
internaţională, de a-i ajuta pe utilizatori să se orienteze în această masă de informaţii.
A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Cunoașterea categoriilor de beneficiari se realizează cu ajutorul Caietului de
evidență a activității de bibliotecă, care cuprinde:
- evidența utilizatorilor înscriși după statut ocupațional, vârstă, naționalitate și sex;
- evidența utilizării bibliotecii (vizite, programe și evenimente culturale);
- evidența documentelor difuzate (total documente, repartizarea documentelor
după mediul de stocare, limbă și conținut);
- evidența altor servicii oferite (sesiuni internet, rezervări de titluri, referințe și
bibliografii oferite).
În baza datelor obținute din Caietul de evidență a activității de bibliotecă, la fiecare
eveniment cultural viitor, vor fi invitați utilizatori ținând cont de anumite criterii, în funcție
de vârstă, sex, nivel de pregătire sau religie.
A.5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Pe termen scurt, biblioteca județeană și-a realizat obiectivul de a fi accesibilă
persoanelor cu deficiențe de vedere, cu sprijinul Fundației Cartea Călătoare din Focșani,
în cadrul Proiectului Național Acces nediscriminativ la educație și cultură pentru
persoanele cu deficiențe de vedere.
Biblioteca are în dotare un player Daisy, Victor Reader Classic X+ și un stand de
carte audio Daisy cu 82 de titluri. În perioada următoare, cărțile în format audio și playerul
Daisy vor fi împrumutate în continuare la domiciliu persoanelor cu deficiențe de vedere, pe
bază de proces-verbal de predare-primire.
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Pe termen lung, instituția își propune atragerea studenților, intelectualilor și
casnicelor prin diverse activități culturale (colocvii, simpozioane, dezbateri, concursuri),
dar și a seniorilor și șomerilor prin cursuri gratuite de inițiere IT. Atragerea intelectualilor
va fi primordială, instituția urmând a se adresa și unui public rafinat din punct de vedere
cultural (prin activități de genul: piese de teatru, proiecții de filme, expoziții de artă, etc.)
Comunitatea județeană și în special, cea locală a fost beneficiarul activităților
desfășurate în cadrul bibliotecii.
A.6. Profilul beneficiarului actual
Între beneficiarii instituţiei noastre s-au numărat cele mai diverse categorii socioprofesionale şi de vârstă.
Începând cu anul 2012 a crescut numărul solicitărilor noilor servicii de bibliotecă din
partea utilizatorilor pensionari (în special cititul presei, programul de legislație LEX
EXPERT, cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului care, începând cu anul 2013 s-au
desfășurat cel puțin o dată pe semestru și din anul 2014, trimestrial, proiecții de film).
De asemenea, copiii, elevii și persoanele adulte utilizează tot mai des cele 10
calculatoare și 11 laptopuri existente în bibliotecă, acestea având drept scop deservirea
publicului prin programul Biblionet, serviciu oferit cu titlu gratuit, ca de altfel, toate
serviciile oferite de bibliotecă.
Conform datelor statistice, în procent de 100% utilizatorii seviciilor de bibliotecă
sunt români.
În procent de 67,24% utilizatorii serviciilor de bibliotecă sunt de sex feminin.
După categoria de vârstă:
 57,51% din utilizatori au între 14 şi 25 de ani
 14,11% sunt utilizatori până în 14 ani
 12,21% sunt utilizatori între 26-40 ani
 8,66% sunt utilizatori între 41-60 ani
 7,51% sunt utilizatori peste 61 de ani
După categorii ocupaţionale, biblioteca deservește:
 51,65% din utilizatori - elevi
 19,22% studenţi
 2,06% muncitori
 6,85% intelectuali
 2,23% funcţionari
 9,16% pensionari
 1,82% tehnicieni
 1,82% casnice
 1,16% şomeri
 4,04% alte categorii
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Din totalul documentelor şi informaţiilor oferite utilizatorilor se remarcă faptul că:
 62,82% sunt documente solicitate la Sala de lectură
 37,18% sunt documente solicitate pentru Împrumut la domiciliu
După documentele de bibliotecă ce au intrat în gestiune, la solicitarea cititorilor:
 43,29% reprezintă lingvistică/literatură
 20,52% reprezintă generalităţi
 7,83% reprezintă ştiinţe-sociale
 8,48% reprezintă ştiinţe aplicate
 2,66% reprezintă religie
 2,69% reprezintă filosofie
 6,69% reprezintă istorie, geografie
 4,73% reprezintă artă, sport
 3,11% reprezintă ştiinţe exacte
Analiza datelor obţinute. Principalul utilizator al serviciilor de bibliotecă oferite
de Biblioteca Judeţeană Marin Preda este român, între 14 şi 25 de ani, elev și student,
frecventează atât Sala de lectură cât şi Secţia de împrumut adulţi, solicită cărţi și în
mod special literatură/lingvistică.
La nivelul municipiului Alexandria, sunt 4.672 de elevi înscrişi în învăţământul
liceal, deci 42,27% dintre aceştia sunt utilizatori ai serviciilor de bibliotecă.
Pe locul doi și trei se poziţionează cu un procent de 14,11% utilizatorii până în 14
ani dar și utilizatorii între 26-40 ani cu un procent de 12,21%.
În ceea ce priveşte clasificarea pe categorii de vârste:
 procentul de 8,66% corespunde utilizatorilor între 41-60 ani, ei solicitând documente
de bibliotecă pentru autoeducare, de cele mai multe ori fiind în căutarea unui loc de
muncă.
 procentul de 7,51% corespunde utilizatorilor peste 61 de ani, documentele solicitate
fiind preponderent publicaţiile seriale.
 dat fiind faptul că pensionarii au posibilităţi mici financiare, se aşteaptă ca numărul
celor care vor alege să citească presa la bibliotecă, să se dubleze pe parcursul unui an
calendaristic.
Statistică utilizatori
- nou înscrişi în 2017:
1.212
- activi:
11.051
- frecvenţa 2017: 169 utilizatori/zi (42.081 vizite = 169 utilizatori/zi X
249 zile lucrătoare)
- număr participanţi la evenimentele culturale 2017: 8.722
(4.229 participanți la activitățile de animație culturală, 4.493 participanți la
diverse expoziții tematice).
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Utilizatorii bibliotecii pe categorii de vârstă şi statut ocupaţional:

Casnice

Alte categorii

Sub 14 ani

14-25 ani

26-40 ani

41-60 ani

Peste 61 ani
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14
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17
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Șomeri

Pensionari

1
2
3
4 5 6 7
8
TOTAL
UTILIZATORI
2017 - Biblioteca 11.051 1.212 83 22 27 25 626
Județeană
Teleorman

Studenți

Elevi

Muncitori

Funcționari

Tehnicieni, Maiștri

EVIDENȚA UTILIZATORILOR NOI ÎNSCRIȘI – 2017
După statutul ocupațional
După vârstă
Profesii intelectuale

Utilizatori înscriși

Utilizatori activi

Utilizatori

233 111 22 14 49 171

697 148 105 91

Din tabel, rezultă, că și în anul 2017, faptul că principalii utilizatori ai serviciilor de
bibliotecă oferite de Biblioteca Judeţeană Marin Preda sunt români, între 14 şi 25 de ani
(697), elevi (la liceu, școală postliceală și seral) care frecventează atât Sala de lectură, cât
şi Secţia de împrumut pentru adulţi.
B. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI

B.1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității
Specialiştii din cadrul bibliotecii în anul 2017 au participat la conferinţe
naţionale, simpozioane, lansări de carte şi alte reuniuni profesionale în plan naţional.
Această largă participare este urmarea firească a prestigiului de care se bucură biblioteca
județeană şi totodată, prin aceasta, este sporit și gradul de vizibilitate al instituţiei.
În următorii ani, salariaţii bibliotecii vor continua să participe la aceste evenimente,
consolidându-şi astfel imaginea la nivelul breslei profesionale. De asemenea, nu trebuie
neglijate nici celelalte aspecte, întru totul benefice personalului bibliotecii, care rezultă din
preocupările şi politicile la nivel instituţional.
Propuneri:
 întărirea colaborării prin realizarea de acțiuni culturale cu instituții de cultură din
țară, precum și cu bibliotecile publice județene limitrofe (din Olt, Argeș, Dâmbovița,
Giurgiu).
 consolidarea şi dinamizarea relaţiilor cu editurile teleormănene, în baza prevederilor
depozitului legal;
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 iniţierea unor legături mai strânse de colaborare cu edituri din ţară, inclusiv edituri
ale unor universităţi.
Instituția a participat la mai multe manifestări cu caracter național și județean:
 Bătălia cărţilor - la sediul Bibliotecii Judeţene Mureș, (31 martie, 2017) a avut loc
finala națională a Concursului de Lectură Bătălia Cărţilor – ediția 2016. Urmare a
desfășurării finalei județene (noiembrie 2016), Biblioteca Județeană “Marin Preda”
Teleorman a fost reprezentată la finala națională de către Grama George-Alexandru
(Dobrotești) – Cititorul anului 2016 în Teleorman la categoria Copii (11-13 ani) și
Mărășescu Andreea-Alexandra (Roșiorii de Vede) – Cititorul anului 2016 în
Teleorman la categoria Adolescenți (14-18 ani), ce au obținut diplome de
participare. Aceștia au fost însoțiți de Nicoleta Alexe, bibliotecar în cadrul
Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman;
 Biblioteca Județeană a participat la Conferința ANBPR (Conferinţa Naţională a
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) în
perioada 27-28 aprilie, 2017 – organizată de ANBPR la București, unde au avut loc
dezbateri, prezentări de materiale, ateliere paralele de lucru pentru bibliotecari - au
participat doamnele: Băețica Geanina, președinte ANBPR – filiala Teleorman,
Iconaru Elena, Andrei Diana, Alexe Nicoleta, Cîrstea Sanda, Iancu Mihăița, Burcea
Geanina, Pașa Valentina și Giolfan Cristina – bibliotecare, însoțite de managerul
instituției – Viorel Fota;
 Simpozionul național Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci ediția a VII-a - organizat și desfășurat la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
(29-31 mai, 2017) – au participat doamnele: Geanina Burcea, bibliotecar în cadrul
Bibliotecii Județene „Marin Preda Teleorman”, ce a prezentat materialul Stil și
etichetă business – curs de dezvoltare personală, și Elena Fulgheci, bibliotecar de la
Biblioteca comunală Ion Creangă Botoroaga, care a susținut materialul Călușul
botorogean. Evenimentul a reunit 14 biblioteci județene din țară precum și
Biblioteca Municipală ”B.P. Hașdeu” Chișinău;
 Conferinţa ANBPR BIBLIONEXT - „Inovaţie. Creativitate. Leadership” organizată
de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România în
perioada 2-4 octombrie, 2017 la Cluj-Napoca în colaborare cu Biblioteca Judeţeană
Octavian Goga Cluj – au avut loc dezbateri, prezentări de materiale, ateliere paralele
de lucru pentru bibliotecari - Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman a fost
reprezentată de Viorel Fota – manager, Valentina Paşa şi Livia Badea – bibliotecare;
 România EduCaB – proiect naţional, iniţiat de IPSOS România, în parteneriat cu
Biblioteca Naţională a României, ANBPR şi o serie de ONG-uri. În data de 15
februarie 2017, au avut loc două evenimente importante în bibliotecile teleormănene,
via EduCaB: s-a lansat proiectul Digital parents – ateliere digitale pentru părinți,
susținut de către ActiveWatch (Mircea Toma, Cris Stan și Irina Georgescu) totodată,
datorită inițiativei Bookster, 2000 (două mii) de volume au ajuns în sistemul de
biblioteci publice din Teleorman (Izvoarele, Mavrodin, Botoroaga, Peretu, Troianul,
Tătărăștii de Jos). Aceste evenimente au putut fi posibile datorită proiectului
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România EduCaB din care bibliotecile publice teleormănene fac parte din anul 2015.
Bibliotecile publice teleormănene care s-au implicat inițial în proiectul Digital
parents – ateliere digitale pentru părinți și care au participat și în anul 2016 la o
sesiune de training la sediul ActiveWatch, București sunt: Biblioteca municipală
Gala Galaction Roșiorii de Vede și Biblioteca comunală Liliana Grădinaru Peretu.
Începând din luna februarie a anului 2017 la sediul acestora a avut loc o serie de
ateliere pentru părinți cu scopul de a-i ajuta să înțeleagă mai bine care sunt
oportunitățile, dar și riscurile la care sunt expuși copiii prin folosirea internetului. În
data de 16 iunie 2017, la Biblioteca Națională a României a avut loc Conferința
„Părinți reali pentru copii digitali”. Astfel,Teleormanul a fost bine reprezentat, la
conferință participând bibliotecari din mai multe biblioteci publice: Marinela Rușanu
și Daniela Argeșeanu – Biblioteca Municipală Gala Galaction Roșiorii de Vede,
Florica Neguț – Biblioteca Comunală Liliana Grădinaru Peretu, Mirela Ganea –
Biblioteca Comunală Plosca, Georgeta Robu – Biblioteca Comunală Măldăeni,
Mirela Melintescu – Biblioteca Comunală Troianu, Tatiana Gemălescu – Biblioteca
Comunală Tătărăștii de Jos dar și profesori.
Tot prin intermediul EduCab au fost donate 2 copiatoare (Xerox C123) către
bibliotecile comunale din Segarcea-Vale și Islaz, iar Biblioteca Județeană Marin
Preda și-a îmbogățit colecțiile cu o donație de carte în limba engleză (97 de
exemplare, în valoare de 5.278,60 lei);
 Ca urmare a implementării progamului Biblionet s-au efectuat deplasări în comunele
(Plosca, Călinești, Peretu, Drăgănești de Vede, Blejești, Botoroaga, Fântânele,
Izvoarele, Măgura, Scurtu Mare, Pietroșani, Tătărăștii de Jos, Troianul, Săceni, Lița,
Segarcea-Vale) ce au aderat la acesta, pentru a se verifica dacă echipamentele sunt
folosite în conformitate cu contractele de donaţie;
 Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda - proiect național cultural de tradiție, ajuns
la cea de-a XIX-a ediție, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Teleorman,
Primăria municipiului Alexandria, Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Centrul Județean de Conservare și
Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”
Gorj, Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș, Biblioteca Județeană ,,Ion
Minulescu” Olt, Muzeul Județean Teleorman și Direcția pentru Cultură, Educație,
Creație și Sport Roșiorii de Vede. Pe parcursul zilelor de 15 și 16 noiembrie, s-au
desfășurat 41 de activități cultural-artistice cuprinzând: lansări de carte, ateliere
profesionale, dezbateri, expoziții tematice, momente artistice, decernare de premii,
concursul național Bătălia cărților – etapa județeană, precum și decernarea
diplomelor Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman pe anul 2017. Evenimentul
s-a desfășurat cu sprijinul Consiliului Județean Teleorman, personal al
domnului Președinte, Ionel-Dănuț Cristescu, prezent la manifestări;
 La invitația instituțiilor culturale și educaționale din județ, managerul a participat la
diferite simpozioane, consfătuiri, lansări de carte, evenimente și dezbateri ce au avut
loc în municipiul Alexandria, dar și în Roșiorii de Vede. Astfel, printre altele, la
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invitația Direcţiei pentru Cultură, Educaţie, Creaţie și Sport Roşiorii de Vede (ce
include Biblioteca Municipală Gala Galaction) managerul a participat împreună cu
3 bibliotecare la lansarea volumului „Agricultura și industria alimentară la sfârșitul
secolului XX și începutul secolului XXI, în județul Teleorman”, aparținând autorului
Șchiopu C. Paul, precum și la Zilele municipiului Roșiorii de Vede;
 Conferința Națională a Managerilor Culturali - ediția a IV-a cu participarea
managerului la invitația Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală,
conferință ce s-a desfășurat la sediul Bibliotecii Naționale a României în perioada
28-29 octombrie 2017.
B.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman va desfăşura o activitate raportată la
nevoile comunităţii judeţene, căutând să se adapteze la transformările profunde din
societate (circulaţia valorilor culturale, nevoia crescută de informaţie, extinderea proceselor
educative pe toata durata vieţii), la cerinţele tot mai diversificate ale utilizatorilor, în
condiţii financiare tot mai precare. Astfel, se impun următoarele activităţi în ceea ce
priveşte:
a) Dezvoltarea, evidenţa, organizarea colecţiilor. În anul 2017 s-au completat
colecţiile bibliotecii, având la bază principiul continuităţii dar şi al inovaţiei, cu 1.831
documente specifice, astfel:
Cărți achiziționate din finanțare bugetară
1.258 - valoare: 26.996,05 lei
Periodice achiziționate (abonamente presă)
68 - valoare: 4.477,34 lei
Documente obținute din donații
573 - valoare: 12.439,07 lei
Indicatorul de performanţă Documente achiziţionate din finanţare bugetară per
populația țintă (locuitor) arată valoarea de 2,54%. Pentru a ridica valoarea indicatorului
menţionat se impun fonduri mai mari pentru achiziţie-carte. Este de menţionat faptul că
luând în calcul şi documentele donate, putem aprecia că documentele intrate în gestiunea
bibliotecii în anul 2017, respectiv de 1.831, duc la o valoare echivalentă cu cca. o treime
din valoarea documentelor intrate în cadrul unei biblioteci județene din țară.
Indicatorul de dotare (înzestrare cu carte), adică numărul total de documente în
colecții/populația țintă este de 2,99 cărți/locuitor. Acesta este mai mare decât valoarea
medie de 2,59 cărți/locuitor a aceluiaşi indicator pe ţară, care demonstrează că fondul de
carte este totuși bogat şi satisface nevoile cetăţenilor (156.441 documente).
Ca și în anii anteriori, colecţiile bibliotecii se vor completa atât prin transfer cât şi
prin donaţii, în funcție de necesităţile şi opţiunile exprimate de utilizatori. A fost
intensificată activitatea de schimb interbibliotecar, la nivel de ţară dar şi la nivel de judeţ.
Necesitatea alinierii la nivelul serviciilor oferite de celelalte biblioteci judeţene a
impus soluţionarea problemei ridicate de realizarea Bazei de date în sistem informatic
TINREAD în cel mai scurt timp. Astfel, începând din 16 noiembrie 2016 catalogul
online este accesibil publicului, la 31 decembrie 2016 cuprinzând un număr de 70.167 de
documente înregistrate, baza de date având la finalul anului 2017 - 75.956 documente.
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Biblioteca Județeană Marin Preda gestionează, la 31 decembrie 2017, 156.441
unități de bibliotecă (din care 85.196 cărți în valoare de 257.031,71 lei și 1.557 periodice în
valoare de 79.238,45 lei – aparțin Sălii de lectură; 37.113 cărți în valoare de 141.945,24 lei
– aparțin Secției Împrumut pentru adulți; 31.202 cărți – se află la Secția Împrumut pentru
copii în valoare de 82.653,19 lei; 1.373 cărți – reprezintă carte în limba franceză în valoare
de 49.173,38 lei). Valoarea totală a fondului de carte existent este de 530.803,52 lei, iar a
periodicelor (abonamente presă, reviste etc.) este de 79.238,45 lei. Pe parcursul anului
2017 nu s-au efectuat casări ale fondului de carte și periodicelor.
Valoarea totală a documentelor existente la începutul anului 2018 este de
610.041,97 lei.
Depozitul Legal este inventariat și reorganizat.
Se va urmări o mai strânsă colaborare între bibliotecarul responsabil cu achiziţia şi
bibliotecarii de la secţii, punându-se un accent deosebit pe solicitările cititorilor. Se vor
întocmi situaţii de către fiecare secţie, care vor fi centralizate lunar la Serviciul Achiziţie.
Vor fi de asemenea, studiate cu mai mare atenţie ofertele editurilor şi se va pune
accent pe comunicarea cu cititorii, atât directă cât şi prin mijlocul internetului.
Sub titulatura: „Biblioteca publică vine în sprijinul tău” se va derula un program de
strânsă colaborare cu bibliotecile din ţară pentru ca prin intermediul împrumutului
interbibliotecar, cititorul teleormănean să găsească documentul solicitat.
Se va acorda atenţia cuvenită donatorilor, care se dovedesc a fi din ce în ce mai
numeroşi, atât persoane fizice cât şi juridice. Achiziţia se va face planificat, lunar,
analizând cererea şi oferta, căutând să se satisfacă nevoile cititorilor de lectură. Se va lua în
calcul o strânsă colaborare cu editurile, oferindu-le posibilitatea de a organiza periodic
expoziţii cu cartea nou apărută pe piaţă, în cadrul Salonului Editurilor.
b) Informatizarea bibliotecii
Biblioteca Județeană Marin Preda dispune de un număr de 19 calculatoare și 11
laptopuri conectate la Internet.
Dintre acestea, 10 calculatoare sunt destinate publicului, 9 calculatoare sunt folosite
de salariați pentru activitatea curentă a acestora, iar cele 11 laptopuri sunt destinate
Centrului de Formare Profesională înființat în cadrul instituției, dar și publicului larg.
Instituția este utilată și cu echipamente performante, cum ar fi: 2 scannere, 7
imprimante și 2 videoproiectoare.
Biblioteca Judeţeană Teleorman a primit prin Programul „Biblionet - lumea în
biblioteca mea”, următoarele echipamente IT:
- Desktop Computer HuskTech (HKC) - 10 buc.
- Monitor LCD - 10 buc.
- Tastatură - 10 buc.
- Mouse - 10 buc.
- Căşti cu microfon Omega Fiesta - 10 buc.
- Web cam A4Tech p306-EWQ - 10 buc.
- UPS - 10 buc.
- Laptopuri DELL complet echipate - 11 buc.
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- Wireless router - 2 buc.
- Imprimanta - 2 buc.
- Scanner - 2 buc.
- Proiector EPSON - 2 buc.
- Ecran de proiecţie - 2 buc.
Toate componentele primite și intrate în gestiunea Bibliotecii Județene Marin
Preda prin acest program au valoarea de 40.482,62 lei, acestea fiind obținute în totalitate
din donații ale Fundației Irex.
De altfel, prin Biblionet atribuţiile bibliotecii judeţene au sporit, aceasta asumându-și
rolul de coordonator în relaţia cu bibliotecile municipale şi comunale. De asemenea,
sistemul informatic ce s-a creat la nivel de judeţ (în cadrul a 33 de biblioteci) a dus la
apariția de noi servicii de bibliotecă oferite utilizatorilor cum ar fi: cursuri IT, cursuri
gratuite susţinute de bibliotecari pentru persoanele în vârstă care duc la creşterea
gradului de iniţiere în tainele calculatorului.
c) Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului
În momentul redactării, instituția are 9 bibliotecare înregistrate cu contract de
muncă. Un post vacant de bibliotecar urmează a fi ocupat începând cu anul 2018.
Cele 9 bibliotecare din instituţie au beneficiat de cursuri de dezvoltare profesională,
în urma cărora au obținut acreditările necesare.
Întreg personalul de specialitate din cadrul bibliotecii județene are în dosarul
personal, certificate care atestă participarea la cursurile de calificare/perfecționare
(Modulul I și II) derulate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură București, sau
dețin studii superioare în specializarea Bibliologie și Știința Informării.
Începând cu 2012, doamna Alexe Nicoleta a obținut atestatul de formator prin
cursurile realizate la Fundația IREX Romania SRL, iar în anul 2015, doamna Burcea
Geanina a devenit formator prin cursurile organizate de Biblioteca Metropolitană
București, ambele fiind trimise de către instituție la specializare.
Odată cu trecerea la noul program TINREAD, toate cele nouă bibliotecare au
participat, timp de o săptămână, la cursurile de instruire profesională organizate de către
SC IME Romania SRL, chiar la sediul instituției.
În anul 2017, una dintre bibliotecare (Andrei Diana) a participat la cursul de
,,Perfecţionare în ocupația de bibliotecar’’ – Studii superioare – Modulul II, organizat
de Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR.
Doamna Nicoară Aurora, în calitate de contabil șef, a participat în anul 2017 la
cursul: ,,Managementul resurselor umane în instituții subordonate A.P.L., organizat de
Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competentelor ,,ACEF”.
Doamna bibliotecar Iconaru Elena Roxana a participat în anul 2017 la cursul ,,Noile
norme legislative și instituționale în domeniul achizițiilor publice – Platforma
SICAP’’ - organizat de Eurotraining Lecto Expert. De asemenea, doamna Iconaru a
participat în anul 2017 și la cursul ,,Arhivar’’, organizat de Societatea de formare
profesională S.C. Procomunita Center SRL Sibiu, desfășurat la sediul instituției.
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Se va pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă a personalului de
specialitate. Astfel, personalul va participa în continuare la programele de pregătire
profesională organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură București, dar şi la
consfătuirile semestriale organizate de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România.
d) Relații cu publicul
Bibliotecarul este interimar între utilizator şi informaţie, el are menirea de a şti să
răspundă nevoilor cititorului. De imaginaţia lui depinde viitorul bibliotecii şi nivelul de
cultură şi civilizaţie al societăţii de mâine.
Se urmăreşte atragerea a tot mai mulţi cititori către bibliotecă, diversificând
serviciile oferite, continuând activităţile ce aduc deja prestigiu instituţiei prin calitate, dar
se vor încheia şi noi parteneriate. Cititorul are acces direct la raft, iar din 15 noiembrie
2016 beneficiază de serviciile online ale softului integrat de bibliotecă TINREAD,
program realizat cu sprijinul Consiliului Județean Teleorman, personal al domnului
Președinte Ionel-Dănuț Cristescu.
Cititorii vor beneficia în continuare de serviciile de bibliotecă în condiţiile prevăzute
în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției și în Regulamentul de Ordine
Interioară.
În 2017 s-au realizat noi parteneriate și s-a extins împrumutul interbibliotecar atât la
nivel județean cât și național.
e) Activitatea de animație culturală
Planul de marketing al instituției pe termen mediu va urmări îndeplinirea în continuare
a sarcinilor și obiectivelor specifice, prevăzute de legislația în vigoare, pe trei direcții:
1. Modernizarea mijloacelor tehnice și de spațiu concretizată prin: creșterea numărului
de calculatoare cu acces la internet pentru utilizatori, scanner pentru utilizatori,
videoproiector; de altfel, în 2017 a fost achiziționată și o imprimantă multifuncțională,
necesară desfășurării activităților curente.
2. Programul manifestărilor culturale va urmări satisfacerea nevoilor culturale și de
lectură ale beneficiarilor, astfel încât biblioteca județeană să se impună drept centru de
educație permanentă prin diversificarea și sporirea nivelului calitativ al informațiilor.
Se vor diversifica serviciile oferite publicului în activități cum ar fi: lansări de carte,
simpozioane, dezbateri, expoziții de carte, concursuri județene, programe artistice. Încă din
anul 2014 au fost inițiate două servicii noi pentru utilizatorii bibliotecii, care vor continua
și în anii viitori:
- E carte, e film la bibliotecă – proiecție de film după o carte ecranizată;
- Nonformal este normal – atelier de educație nonformală pentru tineri;
În anul 2015, începând cu luna martie, instituția a aderat la un nou proiect la nivel
național - Bătălia Cărților - constând într-un concurs de lectură pentru copii (11-13
ani) şi adolescenţi (14-18 ani), ce se desfăşoară anual.
De altfel, în ziua de 31 martie 2017, la sediul Bibliotecii Judeţene Mureș, a avut loc
Finala Națională a Concursului de Lectură BĂTĂLIA CĂRŢILOR – ediția 2016. Urmare a
desfășurării finalei județene (noiembrie 2016), Biblioteca Județeană “Marin Preda”
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Teleorman a fost reprezentată la finala națională de către Grama George-Alexandru
(Dobrotești) – Cititorul anului 2016 în Teleorman la categoria Copii (11-13 ani) și
Mărășescu Andreea-Alexandra (Roșiorii de Vede) – Cititorul anului 2016 în Teleorman la
categoria Adolescenți (14-18 ani), ce au obținut diplome de participare. Aceștia au fost
însoțiți de Nicoleta Alexe, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Județene „Marin Preda”
Teleorman.
În anul 2017 s-au pus bazele realizării unui nou serviciu de bibliotecă, ce va fi inaugurat
în primăvara anului 2018 și anume „Biblioteca în aer liber”. Astfel, cu sprijinul
Consiliului Județean Teleorman, a fost reabilitată curtea interioară a instituției, prin
pavaje, reparații, zugrăveli, înlocuirea porții de acces. De asemenea, s-au achiziționat
mijloacele necesare desfășurării respectivului proiect (mese, scaune, umbrele, masă de
tenis, șah, rummy, etc.). Proiectul prevede desfășurarea de activități culturale în aer liber
(lecturarea presei, expoziții, lansări de carte, simpozioane, concursuri de lectură, mese
rotunde, consfătuiri, seri culturale), dar și activități recreative (șah, table, rummy, tenis de
masă, etc.). La deschiderea oficială va fi invitat atât domnul Președinte Ionel-Dănuț
Cristescu cât și alte oficialități aparținând domeniului cultural.
3. Asumarea rolului de coordonator al activității bibliotecilor publice din județ s-a
realizat și se va îndeplini în continuare prin:
 sprijinirea în realizarea de cercetări statistice și în participarea la manifestări
profesionale organizate la nivel național, mai ales cele organizate de către Biblioteca
Națională a României (BNR) și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR). Pe parcursul anului 2017, Biblioteca Județeană
“Marin Preda” Teleorman a fost prezentă la șase conferințe și consfătuiri organizate
de BNR, dar și la cele două conferințe organizate de ANBPR la București și ClujNapoca;
 întâlniri în teritoriu la sediul bibliotecilor locale sau la sediul Bibliotecii Județene.
Au avut loc un număr de 18 vizite și întâlniri în teritoriu, urmărindu-se, pe parte
metodologică, modalitatea de desfășurare a activității curente;
 participarea managerului și a bibliotecarilor în comisiile de concurs pentru ocuparea
postului de bibliotecar la bibliotecile din județ, dar și din țară. La nivel județean, în
anul 2017, nu au existat concursuri pentru ocuparea vreunui post de bibliotecar, în
schimb, la solicitarea C.J. Giurgiu, managerul instituției a făcut parte din comisia de
evaluare profesională a managerului Bibliotecii Județene I. A. Bassarabescu
Giurgiu. De asemenea, la solicitarea Consiliului local Roșiorii de Vede, managerul a
făcut parte din comisia de evaluare profesională a directorului Direcției pentru
Cultură, Educație, Creație și Sport din localitate;
 participarea managerului și a bibliotecarilor în comisii de promovare profesională la
bibliotecile publice din județ. La nivel județean a avut loc o solicitare pentru
promovare în grad profesional, respectiv la biblioteca comunală din localitatea
Dobrotești. În această comisie au participat, din partea instituției, doamnele
bibliotecare Alexe Nicoleta și Andrei Diana;
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 monitorizarea permanentă a modului de implementare a programului Biblionet la
nivelul celor 33 de biblioteci care au aderat la acesta;
 ateliere de lucru pe domeniul biblioteconomic, desfășurându-se la nivelul județului
un număr de cinci ateliere profesionale;
 vor continua donațiile în funcție de posibilități către bibliotecile din județ (drept
exemplu, 29 biblioteci comunale, 1 bibliotecă municipală și 2 orășenești au primit
echipamente IT în perioada 2012-2014 prin programul Biblionet în valoare de
838.997,38 lei), iar către cele 44 biblioteci publice din județ vor fi direcționate
donații de carte primite de Biblioteca Județeană de la Ministerul Culturii și Identității
Naționale, care a reluat Programul Național de Achiziții.
 comunicare permanentă privind probleme de specialitate prin faxuri, email-uri,
telefoane, etc.
Pentru anul 2018 propun:
 amenajarea şi optimizarea spaţiilor bibliotecii, în conformitate cu măsurile dispuse
de către I.S.U. Teleorman;
 sporirea continuă a gradului de utilare tehnică şi îmbunătăţirea resurselor existente;
 continuarea programului de manifestări culturale, având la bază calendarul
aniversărilor culturale, prioritare fiind acțiunile prilejuite de aniversarea
„Centenarului Marii Uniri”;
 atragerea de noi categorii de utilizatori prin diversificarea serviciilor oferite „Biblioteca în aer liber”.
Prin activitatea desfăşurată se va urmări atragerea a tot mai mulţi cititori către
bibliotecă, diversificând serviciile oferite, încheind noi parteneriate pentru îndeplinirea
obiectivelor cum ar fi: întâlniri cu diverşi scriitori, ateliere de lucru pe domeniul
biblioteconomic, simpozioane, dezbateri, expoziţii de carte, expoziţii de desen, expoziţii
diverse, programe artistice, concursuri judeţene, manifestări culturale, cât și activități
recreative.
Se vor organiza activităţi specifice de comunicare a colecţiilor organizându-se
manifestări culturale după cum urmează:
 Activităţi pentru familiarizarea cu biblioteca, cu instrumentele de lucru şi pentru a
atrage noi cititori. Se vor organiza vizite de lucru (grupuri de elevi din şcolile din
Alexandria sau din judeţ);
 Activităţi tradiţionale: Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie); Ziua bibliotecarului (23
aprilie); Zilele Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” (noiembrie); În lumea poveştilor
(mai) - concurs cu probele: desen, costum, interpretare şi cultură generală; Copiii
noştri talentaţi - concurs de creaţie literară (octombrie-noiembrie); Bătălia cărților
(octombrie) - concurs de lectură pentru copii și adolescenți.
f) Asistenţă metodologică de specialitate
 În perioada 2018-2021 vor avea loc următoarele ateliere de lucru pe centre metodice:
Roşiorii de Vede, Videle, Alexandria, Lița și Zimnicea.
 Se vor sprijini bibliotecile publice din judeţ în realizarea cercetărilor statistice « Cult.
20












1; Activitatea bibliotecilor publice » (anual); centralizarea situaţiilor statistice (RSA,
RSU) pentru bibliotecile publice teleormănene; se vor centraliza evidenţele statistice
pentru bibliotecile publice din judeţ.
Servicii de bibliotecă pentru utilizatorul modern (manifestări culturale, schimb
interbibliotecar, informare comunitară, voluntariat, acces internet), consfătuiri
profesionale pe centre metodice.
La nivel județean, bibliotecarii care nu au efectuat modulul I și II vor fi direcționați
către centrele de perfecționare aparținând Ministerului Culturii sau Asociației
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) pentru
dezvoltarea competențelor profesionale.
Se vor organiza vizite documentare la saloanele naţionale de carte Bookfest şi
Gaudeamus, organizate la Bucureşti, împreună cu bibliotecarii din bibliotecile
publice din județ.
Se vor distribui către bibliotecile comunale volumele provenite din donaţii de la
Ministerul Culturii, precum şi volumele provenite din alte donaţii.
Se vor emite adrese către primăriile din județ în scopul prevederii în bugetele locale
a unor sume destinate achiziției de carte, conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002,
art. 40, alin. 10, 11 și 12.
De asemenea, se are în vedere o strânsă colaborare cu bibliotecarii municipali,
orășenești și comunali, inclusiv în organizarea în aceste centre a unor acţiuni
cultural-educative şi a altor activităţi desfăşurate în parteneriat, cum ar fi concursul
Bătălia cărților ce se va desfășura exact în centrele metodice anterior menționate.
Statistica manifestărilor culturale





În cadrul bibliotecii județene au fost organizate:
Expoziţii - 61:
Expoziții de medalii, insigne, plachete, statui, filatelie, cartofilie;
Expoziție fotografică.
Expoziții de artă plastică modernă, grafică;
Expoziții de carte cu autograf;
Manifestări și activități culturale desfășurate - 85, remarcându-se:
Ziua Culturii Naționale - 167 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu –
simpozion, momente artistice și poetice, precum și expoziții de carte, desen și
grafică - Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman în parteneriat cu CJCPCT
Teleorman și Grădinițele Nr. 6 și 7 din Alexandria, Școala Gimnazială Ștefan cel
Mare Alexandria, Colegiul Național Al. D. Ghica, Liceul Teoretic C. Noica și Liceul
Tehnologic Nr.1 Alexandria - 13 ianuarie;
Mica Unire - expoziție de carte din patrimoniul bibliotecii şi expoziție de cărți
poștale din colecţia Teodor Nicolae Săceanu - 20 ianuarie;
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 165 de ani de la nașterea scriitorului Ion Luca Caragiale - expoziție de carte,
comunicări despre marele scriitor și prezentarea schiței Bacalaureat - Școala
Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria - 1 februarie;
 Un sâmbure de îndoială - proiecție de film și discuții pe marginea acestuia – în
cadrul programului de educație cinematografică CinEd – Educaţie cinematografică
pentru tineri - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria - 16 februarie;
 SUPER - proiecție de film ce a înglobat o retrospectivă a filmelor realizate de
adolescenți în cadrul festivalului SUPER - Colegiul Național Al. I. Cuza din
Alexandria - 23 februarie;
 Mărțișoare pentru suflet - Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman a găzduit o
expoziție inedită de obiecte handmade din colecția doamnei Florina Tudoran din
Roșiorii de Vede - 23 februarie;
 180 de ani de la nașterea scriitorului Ion Creangă - expoziție de carte și activități
interactive pentru copii - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria - 28
februarie;
 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii - expoziție de carte și desen, mesaje și
creații proprii ale elevilor adresate mamelor - Școala Gimnazială Ștefan cel Mare
Alexandria, Școala Gimnazială Nr. 5 Alexandria și Grădinița Nr.6 Alexandria;
 Cursuri de dezvoltare personală - cursuri gratuite pentru: Inițiere IT, Stil și etichetă
business și Mișcare scenică și interpretare – au participat persoane adulte și elevi Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman în colaborare cu domnul profesor
Ștefan Vătăman – 27-31 martie; 5-9 iunie; 4-8 septembrie;
 Ziua Internațională a Teatrului - expoziție de carte, prezentarea schiței Bacalaureat,
interpretare de roluri în piesele de teatru: La visite și O noapte furtunoasă de I.L.
Caragiale, respectiv Un amănunt de Mircea Santimbreanu, dar și lansarea piesei de
teatru Soarta de Constantin Victor și Iliescu Valerian pusă în scenă de Echipa de
teatru Thalia a Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandria - Școala
Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria, Școala Gimnazială Mihai Viteazul
Alexandria, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandria - 27 martie.
 Rădăcini creştine - expoziție de icoane sculptate în basorelief aparţinând domnului
Marian Bugean, profesor la Şcoala Gimnazială Alexandru Colfescu din Alexandria,
reunite sub genericul “Rădăcini creştine” - 11 aprilie.
 Lansarea cărților editurii Neuma - lansarea mai multor titluri de carte apărute la
editura Neuma - eveniment, desfășurat sub egida Uniunii Scriitorilor din România Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman în colaborare cu editura Neuma din
Cluj-Napoca - 20 aprilie.
 Ziua bibliotecarului din România - prezentarea proiectului cultural Fii puternic! în
cadrul comunicării Despre noi, bibliotecarii, dezbateri profesionale și discuții libere,
dublă lansare de carte aparținând doamnei Domnița Flori Neaga – Toamna, ca o
fregată și domnului Constantin T. Ciubotaru – Rătăcirea secundei, lansarea
concursului de lectură Bătălia cărților – ediția 2017, informațiile privind
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regulamentul și perioada de desfășurare a acestuia la nivelul județului, precum și un
moment muzical susținut de Octavian Broșteanu - 21 aprilie;
E carte, e film la bibliotecă - proiecția filmului “Ciuleandra”, realizat după romanul
omonim al lui Liviu Rebreanu și dezbatere - Biblioteca Județeană Marin Preda
Teleorman în colaborare cu Centrul socio-cultural Femina 2005 din cadrul Casei de
Cultură a municipiului Alexandria - 25 aprilie;
Biblioteca Județeană participantă la Conferința ANBPR (Conferinţa Naţională a
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) –
organizată de ANBPR la București - dezbateri, prezentări materiale, ateliere paralele
de lucru pentru bibliotecari - au participat doamnele: Băețica Geanina, președinte
ANBPR – filiala Teleorman, Iconaru Elena, Andrei Diana, Alexe Nicoleta, Cîrstea
Sanda, Iancu Mihăița, Burcea Geanina, Pașa Valentina și Giolfan Cristina –
bibliotecare, însoțite de managerul instituției – Viorel Fota – 27-28 aprilie;
Experiențele frontului în literatura română - simpozion județean, expoziție de carte
și lansarea cărții Ultimul cioban de Valeriu Ion Găgiulescu - Biblioteca Județeană
Marin Preda Teleorman în parteneriat cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în
Rezervă și Retragere – filiala Teleorman și Colegiul Național Al. D Ghica
Alexandria – 12 mai;
În lumea poveștilor - concurs pentru preșcolari cu probe de desen, costum,
interpretare și cultură generală, realizat cu sprijinul Consiliului Județean
Teleorman, în colaborare cu grădinițele din Alexandria - 24 mai;
Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci - ediția a VII-a – Simpozion
Național - organizat și desfășurat la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila –
Geanina Burcea, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Județene „Marin Preda Teleorman”
a prezentat materialul Stil și etichetă business – curs de dezvoltare personală, și
Elena Fulgheci, bibliotecar de la Biblioteca comunală Ion Creangă Botoroaga a
susținut materialul Călușul botorogean. Evenimentul a reunit 14 biblioteci județene
din țară precum și Biblioteca Municipală ”B.P. Hașdeu” Chișinău - 29-31 mai.
Intervalul (L’Intervalo) - proiecție de film și discuții pe marginea acestuia – în
cadrul programului de educație cinematografică CinEd – Educaţie cinematografică
pentru tineri – Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria – 8 iunie;
Cartea de vacanță - expoziție de carte de vacanță - au participat utilizatorii ce
frecventează biblioteca în timpul vacanței – 20 iunie - 08 septembrie;
Centenar Ion Chiru-Nanov - prezentări de materiale privind viața și opera
scriitorului Ion Chiru-Nanov, relansarea revistei Caligraf, revistă emblematică în
spațiul cultural teleormănean, precum și prezentarea volumului de versuri Tren
printre zodii, aparținând scriitorului și jurnalistului Florea Burtan - Biblioteca
Județeană Marin Preda Teleorman în colaborare cu editura Neuma din Cluj-Napoca
- 20 iulie;
Marin Preda – 95 de ani de la naștere - expoziție de carte din patrimoniul bibliotecii
– 4-18 august;
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 „Alexandria – port și meșteșug” - expoziție ce cuprinde documente din fondul
instituției privind istoria, cultura, tradițiile și meșteșugurile alexăndrenilor, costume
populare vechi și obiecte de uz casnic și meșteșugăresc – 24-30 august;
 Sensul giratoriu dintre cele două lumi - lansarea celor mai recente două titluri ale
autoarei de origine teleormăneană Elena Buică: Sensul giratoriu al vieții – eseuri și
Între două lumi – Canada și România, carte bilingvă, apărute la editura ,,Armonii
Culturale” din Adjud – 19 septembrie;
 E carte, e film la bibliotecă - proiecția filmului Înainte să te cunosc, realizat după
romanul omonim al scriitoarei britanice Jojo Moyes și dezbateri pe marginea
filmului - Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman în colaborare cu Centrul
socio-cultural Femina 2005 din cadrul Casei de Cultură a municipiului Alexandria –
26 septembrie;
 Conferinţa ANBPR BIBLIONEXT - „Inovaţie. Creativitate. Leadership” organizată
de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) la Cluj-Napoca în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj
- dezbateri, prezentări materiale, ateliere paralele de lucru pentru bibliotecari Biblioteca Judeţeană Marin Preda Teleorman a fost reprezentată de Viorel Fota –
manager, Valentina Paşa şi Livia Badea – bibliotecare – 2-4 octombrie;
 Zi aniversară pentru Educaţie la bibliotecă - marcată de Ziua Internaţională a
Educaţiei și de Ziua Educaţiei Nonformale – au avut loc vizite de prezentare a
secţiilor şi a serviciilor oferite de bibliotecă, dezbateri privind importanţa educaţiei
în viaţa copiilor, dar şi a bibliotecii în procesul educaţional, derularea de activităţi
specifice care să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor în
cadrul proiectului “Nonformal este… normal” - proiecţii de film adecvate vârstei Colegiul Naţional Al. D. Ghica, Şcoala Gimnazială nr.6 din Alexandria, Şcoala
Gimnazială Ştefan cel Mare – 5 octombrie;
 Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! - dezbateri și activități de prezentare a
bibliotecii, vizitarea secțiilor instituției, serviciile de care pot beneficia utilizatorii în
cadrul fiecăreia, manifestările și proiectele culturale aflate în derulare, proiecția
filmului Înainte să te cunosc realizat după romanul omonim al autoarei Jojo Moyes vizite ale preșcolarilor, elevilor și a cadrelor didactice de la unități de învățământ din
Alexandria și din județ – 27 februarie - 23 mai, 05-27 octombrie;
 Ion Gheorghe Maurer – Un intelectual la poarta comunismului – lansare de carte
aparținând domnului Dan Botez, unde au participat nu mai puțin de șase prof. univ.
dr. - Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman în colaborare cu Editura Scrisul
Românesc – 20 octombrie;
 Copiii noștri talentați - lansarea concursului de creație literară (poezie și proză
scurtă), informațiile privind regulamentul și perioada de desfășurare a acestuia,
realizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman și cu sprijinul
Consiliului Județean Teleorman – 30 octombrie - 17 noiembrie;
 Curs de educație financiară la Biblioteca Județeană - “Ziua Internațională a
Economisirii” – a fost marcată la Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman
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printr-un curs gratuit de educație financiară pentru persoanele adulte - alăturându-se
astfel Bibliotecii Metropolitane București, dar și altor biblioteci județene din țară
care au răspuns propunerii venite din partea Băncii Comerciale Române – 31
octombrie;
 Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda - proiect național cultural de tradiție, realizat
în parteneriat cu Consiliul Județean Teleorman, Primăria municipiului Alexandria,
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman,
Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu”
Argeș, Biblioteca Județeană ,,Ion Minulescu” Olt, Muzeul Județean Teleorman și
Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede.
Manifestările prilejuite de „Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda” Teleorman au avut
loc la Sala de lectură a instituției și au avut rolul de a marca cea de-a XIX-a ediție a celui
mai important eveniment al anului.
Pe parcursul celor două zile s-au desfășurat 41 de activități cultural-artistice cuprinzând:
lansări de carte, ateliere profesionale, dezbateri, expoziții tematice, momente artistice,
decernare de premii, concursul național Bătălia cărților – etapa județeană, precum și
decernarea diplomelor Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman pe anul 2017.
Au fost prezenți aproximativ 1.950 de iubitori de carte, artă și frumos, fiindu-ne alături,
printre alții, atât Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria, reprezentată prin Bogdan Doncea –
director, cât și Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, reprezentată prin Cristian
Marin – director și Anca Vasile – director adjunct, prezentă și în juriul concursului de
lectură „Bătălia cărților”.
 Miercuri, 15 noiembrie
Deschiderea evenimentului a fost realizată de managerul Bibliotecii Județene
“Marin Preda” Teleorman – Viorel Fota.
Apoi au adresat cuvinte de salut următorii:
 Președintele Consiliului Județean Teleorman – Ionel-Dănuț Cristescu
 Viceprimarul municipiului Alexandria – Augustin Ioan
 Managerul Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj – Olimpia Bratu
 Managerul Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș – Mihail Octavian
Sachelarie
 Managerul Bibliotecii Județene “Ion Minulescu” Olt – Florian Cârstea.
La masa prezidiului s-au aflat, pe lângă cei menționați: Elena Popa – manager al
Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, Pavel
Mirea – manager Muzeul Județean Teleorman, Ștefan Nedelcuță-Apope – director
executiv al Direcției Județene pentru Cultură Teleorman, Aurelia Bărbuț – directoare a
Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede, dr. Liviu-Iulian
Dediu – director IME România și Vicepreședinte ANBPR, Eugen Ovidiu Vlad – consilier
județean și fost director al bibliotecii, Mihai-Cătălin Zarzără – director al Direcției
Județene Teleorman a Arhivelor Naționale, precum și scriitorii Florea Burtan, Ștefan
Mitroi, Oana Soare, Ana Dobre, Nicoleta Milea, Florina Isache, Ada Carol, Stan. V.
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Cristea, Iulian Chivu, Ștefan-Vida Marinescu, Cornel Basarabescu, Lucian Paraschivescu,
Mihai Atanasie Petrescu, Stelian Ceampuru, Ioan-Romeo Roșiianu, Nicolae Dina, Eugen
Stancu, Victor Osăceanu, Dan Botez, Viorel Ciobanu, Ștefan Ciobanu, Dorin Radu.
Programul primei zile a debutat cu lansarea volumului „Marin Preda. Repere
biobibliografice”, ediție revăzută, aparținând autorului Stan V. Cristea.
Despre importanța acestei lucrări au vorbit: managerul Centrului Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – Elena Popa, criticii literari –
Ana Dobre și Iulian Chivu, poeta Nicoleta Milea și prozatorul Ștefan Mitroi.
A urmat decernarea premiilor revistei „Caligraf” pe anul 2017, avându-l ca
președinte de juriu pe scriitorul Ștefan Mitroi. Au fost înmânate următoarele premii: poezie
– Ada Carol, critică literară – Oana Soare, proză – Iulian Chivu și eseistică – Ștefan Vida
Marinescu.
Programul a continuat cu prezentarea „Un an de Catalog Online”. Despre importanța
și avantajele utilizării catalogului online au vorbit dr. Liviu-Iulian Dediu – director IME
România și Vicepreședinte ANBPR și Nicoleta Alexe – bibliotecar responsabil proiect.
A urmat un moment de muzică folk susținut de Trupa “Arhaic” (Alex Antonescu,
Nicușor Lină și Nicolae Doboș) aparținând Centrului Județean de Conservare și Promovare
a Culturii Tradiționale Teleorman.
O altă lansare de carte a reprezentat-o volumul istoricului Victor Osăceanu – “Fețele lui
Ceaușescu” apărută în colecția “Drum” la Roșiorii de Vede.
Manifestările au continuat cu vernisajul expoziției “Mozaic foto-documentar literar”
– expoziție foto-documentară cu numeroase piese din colecția jurnalistului Ștefan Stan.
După-amiaza a debutat cu vernisajul expozițiilor:
“Toamnă violetă”, colecție de tablouri aparținând artistului plastic Eugenia Dumitriu;
“Exponatul lunii – 100”, proiect de valorificare a patrimoniului muzeal teleormănean;
“Dumbrava minunată”, colecție de obiecte miniaturale aparținând bibliotecarei
Cristina Giolfan de la Biblioteca Județeană;
“Gingășie”, colecție de tablouri și lumânări decorative aparținând doamnei Maria
Ionescu.
Programul a continuat cu o dublă lansare de carte:
“Psalmi creativiști” – poeme de Cristian Gabriel Moraru
“Pace vouă!” – versuri de Ion Duduveică
Prezentarea acestor volume, precum și a Revistei “eCreator” a fost făcută de către
scriitorul de origine teleormăneană Ioan-Romeo Roșiianu, stabilit în prezent la Baia Mare.
Momentul muzical “Memento” a fost susținut de Noelia Cherpec. Pe aceeași linie, a
continuat Eduard Chircu.
Doamna Mariana Tănasie – consultant vânzări a prezentat oferta de carte a Editurii
Niculescu.
În cadrul atelierului profesional au fost expuse și dezbătute teme legate de
perfecționarea activității din bibliotecile publice. Dintre temele propuse, amintim:
“Adolescenții și biblioteca” – susținută de Geanina Băețica, bibliotecar, Biblioteca
Județeană “Marin Preda” Teleorman;
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“Influența culturii organizaționale asupra dezvoltării bibliotecilor publice” –
susținută de Elena-Mariana Angheluță, șef birou, Biblioteca Județeană “Christian Tell”
Gorj;
“Stil și etichetă business” – susținută de Geanina Florența Burcea, bibliotecar,
Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman.
Programul manifestărilor din prima zi s-a încheiat cu lansarea de carte “Clonarea lui
Jerry” de Virginia Vini Popescu, o carte ce vorbește despre farmecul copilăriei. Au vorbit
despre aceasta: Domnița Neaga, Lia Nenciu, Nicolae Dina, Gheorghe Olteanu, Emilia
Stroe și Costel Lupu.
 Joi, 16 noiembrie
Programul celei de-a doua zi a fost deschis cu vernisajul expozițiilor:
“Cartea toamnei” – expoziție de obiecte realizate din materiale reciclabile de către
elevi, coordonați de prof. Cristina Purcărea.
“Semnul de carte” și “Cartea în miniatură” – expoziție de piese din colecția
restauratorului de carte Simona Tironeac.
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de existență a Editurii Euro-Vida M, istoricul literar
Stan V. Cristea, criticul literar Nicoleta Milea și jurnalistul Ștefan Stan au vorbit despre
opera și activitatea poetului, prozatorului și publicistului Ștefan Vida Marinescu.
Momentul a fost urmat apoi de un recital din lirica poetului prezentat de Mircea Domnaru.
De la poezie s-a trecut la medicină printr-o dublă lansare de carte: “Călători prin
rânduiala divină” și “Ovidiu Bojor - omul care a cucerit vârfurile”, ambele lucrări
aparținându-i jurnalistei Maria Timuc. Au vorbit despre acestea: col.(r) Viorel Ciobanu și
autoarea, Maria Timuc.
Atelierul profesional a continuat și în cea de-a doua zi a manifestărilor, temele
abordate fiind:
“Conferința ANBPR Cluj–Napoca, 2017” – susținută de Livia Badea și Valentina
Georgeta Pașa – bibliotecare, Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman;
“Animația culturală în biblioteca publică” – susținută de Vera Grigorescu, director
Biblioteca Mun. “Virgil Carianopol” Caracal;
“Atelier de confecționat ii tradiționale” – susținută de prof. Cristina Purcărea, la care
au fost prezente și membrele grupului “Șezătoare București”;
“Ateliere digitale pentru părinți” – susținută de Marinela Rușanu, bibliotecar,
Biblioteca Mun. “Gala Galaction” Roșiorii de Vede;
“Călușul botorogean” – material realizat de Elena Fulgheci, bibliotecar, Biblioteca
Comunală Botoroaga;
“Moment folcloric” – interpret - Florica Neguț, bibliotecar, Biblioteca Comunală
“Liliana Grădinaru” Peretu.
A urmat lansarea volumului de versuri “Pactul însângerat înlănțuit în infern” al cărui
autor este Mihail Ioanin. Prezentarea cărții a fost făcută de Carmen Dumitrescu și autor.
În continuare, s-a desfășurat finala județeană a Concursului de lectură “Bătălia
cărților” pentru secțiunea adolescenți. Aceasta a cuprins:
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- dezbaterea Convinge-mă să citesc! în cadrul căreia participantele (două la număr)
au susţinut, așa cum au știut mai bine, cartea preferată;
- întrebări pe marginea cărţilor citite;
- jurizarea şi festivitatea de premiere.
Au făcut parte din juriu: prof. Nicoleta Milea, prof. Anca Vasile și prof. Maria Peșu.
Cele două participante la finala județeană au fost: Alina-Alice Neagu și Diana Băltoiu.
Juriul a evaluat și a decis ca participantul care a prezentat cel mai frumos şi argumentat
cartea preferată şi a răspuns cel mai bine la întrebări să devină Cititorul anului, respectiv
Alina-Alice Neagu, iar cartea care a obţinut cel mai mare punctaj din partea cititorilor să
fie declarată Cartea anului, respectiv Toată lumina pe care nu o putem vedea de Doerr
Anthony.
S-a acordat un premiu și pentru cea mai bună Fișă de lectură domnișoarei Diana
Băltoiu.
Printre manifestări s-a numărat și momentul artistic “Microrecital muzică folk”
susținut de Octavian Broșteanu.
Pentru implicarea și promovarea activităților culturale ale instituției, biblioteca
județeană și-a răsplatit cei mai activi colaboratori din anul 2017, prin decernarea
diplomelor B.J. ,,Marin Preda” Teleorman pentru: Ștefan Stan, Dana Onel, Valentin
Stângă, Cristian Ștefan, Anca Vasile, Aurelia Bărbuț și Florian Cârstea.
În continuare, doamna profesoară Tatiana Murgă de la Colegiul Național “Al. I. Cuza”
a vorbit despre importanța lecturii și rolul acesteia în viața adolescenților, prezentând
materialul “Impactul lecturii asupra formării spirituale a adolescenților”.
A urmat lansarea cărții “Tovarășa Singurelu”, romanul de debut al scriitorului Dorin
Radu. Prezentarea cărții a fost făcută de prof. dr. Eugen Stancu.
Programul manifestărilor s-a încheiat cu piesa “Visul unei nopți de iarnă” susținută de
trupa de teatru a Liceului Teoretic “Constantin Noica”, coordonată de doamna profesoară
Simona-Constanța Dragomir.
Menționez că manifestările prilejuite de Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda
Teleorman nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul și implicarea directă a Consiliului
Județean Teleorman, personal al Domnului Președinte Ionel-Dănuț Cristescu,
prezent la eveniment.
 1 Decembrie – Ziua Națională a României - expoziție de carte,desen și costume
populare și momente artistice - au participat Școala Gimnazială Nr. 5 Alexandria,
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Alexandria, Liceul Tehnologic Sfântul
Haralambie Turnu Măgurele și Școala Gimnazială Vitănești – 29 noiembrie;
 Decernarea premiilor concursului Copiii noștri talentați – festivitate de premiere decernarea diplomelor pentru câștigătorii celei de-a XVII-a ediții a concursului de
creație literară ,,Copiii noștri talentați” - Biblioteca Județeană Marin Preda
Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman și cu sprijinul
Consiliului Județean Teleorman. Au fost acordate două premii speciale, astfel:
Premiul Consiliului Județean Teleorman – Cea mai bună lucrare de proză scurtă –
Păun Elli – Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Alexandria.
28

Premiul Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman – Cea mai bună lucrare de
poezie – Paraschiv Gabriel Felix – Școala Gimnazială ,,Vasile Racotta”
Ștorobăneasa – 06 decembrie;
 Magia sărbătorilor de iarnă - expoziții de obiecte ornamentale, obiecte populare
confecționate manual cu simboluri naturale vechi, expoziție de icoane pictate pe
sticlă, expoziție de felicitări și ornamente pentru bradul de sărbători, expoziție de
desene în acuarelă și creion, precum și momente artistice - au participat unități de
învățământ din Alexandria și județ – 11-21 decembrie.
Numărul de participanţi la activităţile de animaţie culturală a fost de 4.229.




















Lansări de carte în 2017:
Horia Gârbea - Celălalt țărm
Nicoleta Milea - Umbra lui MIDAS
Domnița Flori Neaga - Toamna, ca o fregată
Gheorghe Stroe - Cină în Valea Sării
Constantin T. Ciubotaru - Rătăcirea secundei
Valeriu Ion Găgiulescu - Ultimul cioban
Florea Burtan - Tren printre zodii
Elena Buică - Sensul giratoriu al vieții
Elena Buică - Între două lumi - Canada și România
Dan Botez - Ion Gheorghe Maurer - Un intelectual la poarta comunismului
Stan V. Cristea - Marin Preda. Repere biobibliografice
Victor Osăceanu - Fețele lui Ceaușescu
Cristian Gabriel Moraru - Psalmi creativiști
Ion Duduveică - Pace vouă!
Virginia Vini Popescu - Clonarea lui Jerry
Maria Timuc - Călători prin rânduiala divină
Maria Timuc - Ovidiu Bojor - omul care a cucerit vârfurile
Mihail Ioanin - Pactul însângerat înlănțuit în infern
Dorin Radu - Tovarășa Singurelu.

Programe desfăşurate în cadrul Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene
Marin Preda Teleorman:
Formatorii bibliotecii judeţene (Alexe Nicoleta, Burcea Geanina) au organizat în
2017 cursuri atât pentru bibliotecarii din judeţ, cât şi pentru oamenii din comunitatea
noastră:
- Cursul „Bazele serviciilor noi de bibliotecă” - pentru bibliotecarii din bibliotecile
locale, realizat semestrial;
- Cursul de „Iniţiere în utilizarea calculatorului” - pentru persoanele adulte, realizat
trimestrial.
- Cursul de „Stil și etichetă business”- pentru adulți, realizat semestrial.
29

B.3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman:
- constituie, prelucrează, organizează, conservă și dezvoltă colecții reprezentative
de documente, indiferent de suport;
- coordonează activitatea bibliotecilor publice din județ;
- coordonează programul Biblionet de automatizare a serviciilor oferite de cele 33
biblioteci publice din județ cuprinse în proiect;
- gestionează şi dezvoltă colecţiile de documente de bibliotecă, asigurând accesul
utilizatorilor, liber şi nediscriminatoriu, la serviciile de bibliotecă;
- urmărește crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede;
- realizează împreună cu bibliotecile publice din județ manifestări culturale adresate
publicului larg;
- stimulează imaginația și creativitatea la orice vârstă.
Misiunea Bibliotecii Judeţene Marin Preda este: „Pro lectura”: Colecţiile bibliotecii
completate şi valorificate pentru nevoile cetăţenilor de azi şi de mâine, folosind formula
echilibrului dintre tradiție și inovație, dintre prezent și viitor, aplicată la nivel de judeţ.
Acest mesaj este în concordanță atât cu definiţia dată bibliotecii prin Legea nr.
334/2002, Legea bibliotecilor, cât şi cu statutul conferit/susţinut prin Manifestul UNESCO
pentru biblioteci publice (1994), din care cităm câteva pasaje întru totul relevante,
elemente de referinţă şi prefigurare a misiunii, a direcţiilor de acţiune ale Bibliotecii
Judeţene Marin Preda Teleorman:
- „Biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează accesul
utilizatorilor săi la orice fel de cunoştinţe şi informaţii.”
- „Biblioteca publică este poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi grupurilor
sociale condiţiile de bază pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, câştigarea
independenţei în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a individului şi a
grupurilor sociale.”
- „Toate grupele de vârstă trebuie să găsească materiale adecvate nevoilor lor. Pe
lângă materialele tradiţionale, colecţiile şi serviciile trebuie să includă toate tipurile
de medii şi tehnologii moderne. Calitatea înaltă şi adecvarea la nevoile şi condiţiile
locale sunt esenţiale. Materialele trebuie să reflecte tendinţele curente şi evoluţia
societăţii, dar şi memoria încercărilor şi imaginaţiei umane.”
Pentru realizarea misiunii bibliotecii este necesară susţinerea prin programe, proiecte
şi activităţi menite a se încadra în mai multe direcţii de acţiune, dintre care unele
referitoare la cerinţele de informare, alfabetizare, educaţie şi cultură ale unor largi categorii
de utilizatori - reali şi potenţiali. Aceasta se realizează în conformitate cu unele prevederi
ale Manifestului pentru biblioteci publice al UNESCO, încât să stea în centrul serviciilor
bibliotecilor publice prin:
- mărirea, diversificarea, consolidarea şi prelucrarea adecvată a colecţiilor de
documente, conform cerinţelor de informare, educaţie şi cunoaştere ale membrilor
comunităţii;
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- organizarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor potrivit normelor
biblioteconomice şi nevoii de satisfacere a intereselor celor mai diverse categorii de
beneficiari;
- crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede;
- susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte, precum şi a celei instituţionale, la
toate nivelurile şi la orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoaşterii pericolelor
antisociale ce ameninţă dezvoltarea liberă şi armonioasă a persoanei;
- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii la orice vârstă;
- oferirea posibilităţii de accesare şi exprimare culturală a tuturor artelor dramatice,
susţinerea diversităţii culturale şi a tradiţiei orale;
- continuarea proiectelor şi activităţilor de transpunere în practică a Strategiei judeţene
de dezvoltare a bibliotecilor publice ca viabile centre de cultură şi informare;
- facilitarea deprinderii unor abilităţi informaţionale, de operare pe calculator şi de
navigare pe Internet atât la nivelul propriului personal, cât şi la cel al diferitelor
categorii de utilizatori, de toate vârstele şi ocupaţiile;
- diversificarea, modernizarea şi consolidarea dotărilor necesare şi a întregii baze
materiale menite să asigure cadrul/suportul general al realizării tuturor acestor
direcţii de acţiune.
Vor continua proiectele și activitățile de transpunere în practică a strategiei județene
de dezvoltare a bibliotecilor publice ca viabile centre de cultură și informare.
Se va diversifica, moderniza și consolida întreaga bază materială.
B.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător
Pe parcursul anului 2017, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale comunității cât și
pentru diversificarea activității culturale și creşterea calităţii acesteia, Biblioteca Judeţeană
Marin Preda Teleorman a desfășurat o strânsă colaborare cu instituțiile de cultură din țară
și din județ. Se remarcă, astfel, implicarea bibliotecii județene în desfășurarea următoarelor
proiecte naționale:
 Bătălia Cărților - concurs de lectură organizat de Biblioteca Județeană Octavian
Goga Cluj la care instituția noastră a devenit partener din anul 2014. Finala
Națională a concursului – ediția 2016 a avut loc la sediul Bibliotecii Judeţene Mureș
cu participarea elevilor Grama George-Alexandru (Dobrotești) – Cititorul anului
2016 în Teleorman la categoria Copii (11-13 ani) și Mărășescu Andreea-Alexandra
(Roșiorii de Vede) – Cititorul anului 2016 în Teleorman la categoria Adolescenți
(14-18 ani), ce au obținut diplome de participare – 31 martie 2017.
Aceștia au fost îndrumați și însoțiți de Nicoleta Alexe, bibliotecar, responsabil
proiect din cadrul Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman.
 România EduCaB - proiect naţional, iniţiat de IPSOS România, în parteneriat cu
Biblioteca Naţională a României, ANBPR şi o serie de ONG-uri - responsabil
proiect din partea Bibliotecii Județene Marin Preda – bibliotecar, Geanina Băețica.
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În data de 15 februarie 2017 au avut loc două evenimente importante în bibliotecile
teleormănene, via EduCaB:
s-a lansat proiectul Digital parents – ateliere digitale pentru părinți, susținut de către
ActiveWatch (Mircea Toma, Cris Stan și Irina Georgescu);
2000 (două mii) de volume au ajuns în sistemul de biblioteci publice din Teleorman
(Izvoarele, Mavrodin, Botoroaga, Peretu, Troianul, Tătărăștii de Jos), datorită
investiției Bookster. Aceste evenimente au putut fi posibile datorită proiectului
România EduCaB din care bibliotecile publice teleormănene fac parte din anul 2015.
Bibliotecile publice teleormănene care s-au implicat inițial în proiectul Digital
parents – ateliere digitale pentru părinți și care au participat și în anul 2016 la o
sesiune de training la sediul ActiveWatch, București sunt: Biblioteca municipală
Gala Galaction Roșiorii de Vede și Biblioteca comunală Liliana Grădinaru Peretu.
Începând din luna februarie a anului 2017, la sediul acestora, a avut loc o serie de
ateliere pentru părinți cu scopul de a-i ajuta să înțeleagă mai bine care sunt
oportunitățile, dar și riscurile la care sunt expuși copiii prin folosirea internetului. În
data de 16 iunie 2017, la Biblioteca Națională a României, a avut loc Conferința
„Părinți reali pentru copii digitali”. Astfel,Teleormanul a fost bine reprezentat, la
conferință participând bibliotecari din mai multe biblioteci publice: Marinela Rușanu
și Daniela Argeșeanu – Biblioteca Municipală Gala Galaction Roșiorii de Vede,
Florica Neguț – Biblioteca Comunală Liliana Grădinaru Peretu, Mirela Ganea –
Biblioteca Comunală Plosca, Georgeta Robu – Biblioteca Comunală Măldăeni,
Mirela Melintescu – Biblioteca Comunală Troianu, Tatiana Gemălescu – Biblioteca
Comunală Tătărăștii de Jos, dar și profesori.
Tot prin intermediul EduCab au fost donate 2 copiatoare (Xerox C123) către
bibliotecile comunale din Segarcea-Vale și Islaz, iar Biblioteca Județeană Marin
Preda și-a îmbogățit colecțiile cu o donație de carte în limba engleză (97 de
exemplare, în valoare de 5.278,60 lei).
Privitor la programul Biblionet s-au efectuat deplasări în comunele Plosca, Călinești,
Peretu, Drăgănești de Vede, Blejești, Botoroaga, Fântânele, Izvoarele, Măgura,
Scurtu Mare, Pietroșani, Tătărăștii de Jos, Troianul, Săceni, Lița, Segarcea-Vale ce
au aderat la acesta, pentru a se verifica dacă echipamentele sunt folosite în
conformitate cu contractele de donaţie;
Simpozionul Național - Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci ediția a VII-a – simpozion organizat și desfășurat la Biblioteca Județeană „Panait
Istrati” Brăila – unde doamna Geanina Burcea, bibliotecar în cadrul Bibliotecii
Județene „Marin Preda Teleorman”, a prezentat materialul Stil și etichetă business –
curs de dezvoltare personală, iar doamna Elena Fulgheci, bibliotecar de la
Biblioteca comunală Ion Creangă Botoroaga a susținut materialul Călușul
botorogean. Evenimentul a reunit 14 biblioteci județene din țară
precum și Biblioteca Municipală ”B.P. Hașdeu” Chișinău – 29-31 mai.
Simpozionul „169 de ani de la Proclamația de la Islaz” - Biblioteca Județeană
Marin Preda Teleorman a participat împreună cu colaboratorul și invitatul său,
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istoricul Victor Gabriel Osăceanu la acest simpozion organizat de Consiliul Local și
Primăria Comunei Islaz, cu prilejul împlinirii a 169 de ani de la Proclamația de la
Islaz, dar și de Ziua comunei Izlaz – 4 iunie.
 Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” Teleorman - partener al Centrelor EUROPE
DIRECT din bibliotecile judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea şi “Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa. Prin declaraţiile de parteneriat transmise în data de 16 iunie,
biblioteca teleormăneană s-a angajat să le ofere sprijin în multiplicarea informaţiilor
europene generale şi de interes local, dar şi în organizarea de evenimente comune de
comunicare europeană în perioada 2018-2020.
 Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda - proiect național de tradiție realizat în
parteneriat cu Consiliul Județean Teleorman, Primăria municipiului Alexandria,
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman,
Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu”
Argeș, Biblioteca Județeană ,,Ion Minulescu” Olt, Muzeul Județean Teleorman,
Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede și Biblioteca
Municipală „Virgil Carianopol” Caracal – 15-16 noiembrie;
C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUŢIEI

C.1. Măsuri de organizare internă
În anul 2017 au existat următoarele măsuri luate de autoritate și conducerea
bibliotecii privind organizarea internă a instituției:
 s-a păstrat Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției, întrucât acesta a
fost actualizat și aprobat de către Consiliul Județean Teleorman împreună cu Caietul
de obiective prin H.C.J. nr. 40 din 23.02.2016. Eventuale modificări de rigoare se
vor realiza în conformitate cu posibile schimbări survenite în legislaţia privitoare la
conţinutul-cadru al acestui document precum şi cu alte propuneri serios
fundamentate ce se pot ivi.
 s-a actualizat Regulamentul de Ordine Interioară, acesta realizându-se în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat
prin H.C.J. nr.40 din 23.02.2016, Anexa 1.
 actualul Regulament de funcţionare a Centrului Internet pentru Public rămâne în
vigoare.
 la începutul anului 2017 s-au actualizat fişele posturilor pentru personalul care a
cunoscut schimbări şi completări de atribuţii în cadrul diferitelor compartimente ale
bibliotecii;
 s-au întocmit proceduri operaţionale pentru activităţile specifice din domeniile
financiar-contabilitate şi resurse umane.
Actuala structură organizaţională a bibliotecii, promovată prin organigramă, prin
statul de funcţii şi prin actualul Regulament de organizare şi funcţionare, prevede 17
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posturi dintre care toate 17 erau ocupate la data de 31 decembrie 2017. Un post de
bibliotecar de la Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru copii a devenit vacant în
data de 15 ianuarie 2018, odată cu solicitarea pensionării anticipate a doamnei bibliotecar –
SSD I, Giolfan Cristina. Se va înființa un nou Compartiment Comunicare, Mass-media,
Editoriale, care implică un post de bibliotecar S IA, iar postul vacant de la Compartimentul
Împrumut la domiciliu pentru copii va fi desființat. În viitor, pentru buna funcționare a
instituției va fi necesar și un post de șofer.
Toate cele menționate mai sus (Regulamentul de organizare și funcționare,
Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de funcționare a centrului internet pentru
public, Organigrama și statul de funcții), cât și bugetul instituției se află la avizierul
instituției.
C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne prin acte
normative înaintate autorității în perioada raportată, după caz
În anul 2016, statul de funcții a suferit o singură modificare, în sensul că la
Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru copii, postul de bibliotecar S I a fost
transformat în bibliotecar S IA. A fost păstrată Organigrama instituției.
În anul 2017 nu au avut loc modificări ale Statului de funcții și Organigramei, în
schimb s-a ocupat postul de bibliotecar vacant de la Compartimentul Proiecte - Programe Parteneriate.
Pentru anul 2018, propun înființarea unui post de șofer și a unui post de bibliotecar,
la un nou Compartiment, și anume Comunicare, Mass-media, Editoriale, ce va înlocui
postul vacant de bibliotecar SSD I din actualul Stat de funcții, urmând ca acesta și
Organigrama instituției să se modifice corespunzător.
C.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Pentru o mai bună transparență în ceea ce privește cheltuirea fondurilor alocate,
managerul a delegat, pentru anul 2017, competențele către 4 salariați care au drept de
semnătură privind plățile efectuate de către instituție.
Instituția are, conform Legii bibliotecilor, Consiliu de Administrație legal
constituit, cuprinzând managerul instituției, contabilul șef și reprezentantul Consiliului
Județean.
În anul 2016 prin adresa nr.719, managerul instituției a solicitat numirea unui
reprezentant al Ordonatorului Principal de Credite, iar prin Hotărârea nr.165/31.10.2016 a
Consiliului Județean Teleorman, doamna Neicu Cristiana, consilier județean, a fost
numită membru în Consiliul de Administrație al bibliotecii. În baza alegerilor locale ce
s-au desfășurat în luna iunie 2016, Consiliul Județean Teleorman are o nouă structură, ceea
ce a necesitat și numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație din partea
Ordonatorului Principal de Credite. Doamna Neicu Cristiana a fost numită în locul
domnului Vlad Eugen Ovidiu, care a fost membru în Consiliul de administrație al
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bibliotecii în perioada 2012-2016. Consiliul de administrație s-a întrunit de 2 ori pe
parcursul anului 2017, abordând probleme privind bugetul instituției, precum și
planificarea, respectiv, realizarea acțiunilor culturale.
Consiliul științific al bibliotecii, compus din cele 9 bibliotecare (Alexe Nicoleta,
Băețica Geanina, Andrei Diana, Giolfan Cristina, Iconaru Elena, Pașa Valentina, Cârstea
Sanda, Ciuntuc Geanina, Iancu Mihăița) s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar, minimum
o dată pe trimestru, discutând teme și venind cu soluții în domeniul cercetării ştiinţifice, al
activităţilor culturale precum și pentru dezvoltarea colecţiilor.
Nu mai sunt necesități de modificare a actualelor limite de competențe în cadrul
conducerii instituției.
C.4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancționare)
Pentru perfecţionarea continuă a conducerii și personalului au avut loc în anul
2017:
- întâlniri profesionale, astfel:
 Cu prilejul Zilei bibliotecarului din România a avut loc consfătuirea profesională a
bibliotecarilor din bibliotecile publice din județ – 21 aprilie;
 Cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda au avut loc atelierele
profesionale: Adolescenții și biblioteca; Influența culturii organizaționale asupra
dezvoltării bibliotecilor publice; Stil și etichetă business; Conferința ANBPR Cluj
Napoca, 2017; Animația culturală în biblioteca publică; Atelier de confecționat ii
tradiționale; Ateliere digitale pentru părinți;Călușul botorogean; Moment folcloric
- cu participarea bibliotecilor publice din județ și din țară (Gorj, Olt și Argeș) – 1516 noiembrie;
 Au avut loc 5 întâlniri metodice pe zone (Alexandria, Roșiorii de Vede, Lița,
Zimnicea și Videle);
- la cursurile de instruire profesională privind programul TINREAD - personalul
de specialitate al bibliotecii a fost instruit încă din anul 2016 cu privire la softul
integrat de bibliotecă.
- la cursul ,,Managementul resurselor umane în instituții subordonate A.P.L.’’
organizat de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor
,,ACEF” a participat contabilul-șef al instituției doamna Nicoară Aurora Aurelia (2330.07);
- la cursul ,,Managementul cultural – locul și rolul managerilor instituțiilor de
artă și cultură’’ organizat de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și
Evaluării Competențelor ,,ACEF” a participat managerul instituției Fota Viorel (13-20.08);
- la cursul ,,Perfecţionare în ocupația de bibliotecar’’ (Studii superioare) Modulul II – organizat de Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR - a
participat domnișoara bibliotecar Andrei Diana (31.07-11.08);
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- la cursul ,,Noile norme legislative și instituționale în domeniul achizițiilor
publice – Platforma SICAP’’ organizat de Eurotraining Lecto Expert a participat doamna
bibliotecar, Iconaru Elena Roxana (23-24.11);
- la cursul ,,Arhivar’’ organizat de Societatea de formare profesională S.C.
Procomunita Center SRL Sibiu a participat doamna bibliotecar, Iconaru Elena Roxana (1130.09);
Promovarea și evaluarea personalului
Întreg personalul a obținut în 2017 calificativul “foarte bine”, neexistând sancțiuni
disciplinare.
Pentru perioada 2018-2021, propun specializarea bibliotecarilor (aparatului de
specialitate) de la Biblioteca Judeţeană Marin Preda, astfel:
 Un bibliotecar va participa la programul de formare profesională Fonduri europene;
1 modul, 80 ore;
 Un bibliotecar va participa la programul de formare profesională pentru ocupaţia de
Manager de proiect; 1 modul, 122 de ore;
 Un bibliotecar va participa la programul de formare profesională Pagină Web; 1
modul, 80 de ore.
De asemenea, se va ţine cont de oferta de cursuri noi organizate de Centrul de
Perfecționare în Cultură Bucureşti, precum și de Centrul de Formare şi Dezvoltare
Profesională al ANBPR, şi se vor analiza necesitatea şi posibilităţile de participare ale
bibliotecarilor la aceste programe de perfecţionare, în limitele bugetare prevăzute.
De altfel, chiar din anul 2018, trei bibliotecari vor promova conform legislației în
vigoare în grade profesionale: Băețica Geanina – din bibliotecar S II în S I, Iancu Mihăița –
din bibliotecar S I în S IA, Burcea Geanina Florența – din bibliotecar S I în S IA.
Conducerea instituției va participa, de asemenea, la o serie de programe și cursuri
de perfecționare:
 Managerul instituției va participa anual conform dispozițiilor legale în vigoare la
programe de formare profesională privind Managementul în instituții de cultură;
 Contabilul șef va participa la programul de formare profesională pentru Directori
economici, contabili şi economişti din instituţiile de cultură 1 modul, 80 ore.
Aparatul administrativ va participa, de asemenea, la cursuri de instruire ori de câte
ori va fi necesar.
C.5.
Măsuri
luate
pentru
gestionarea
îmbunătăţiri/refuncționalizări ale spaţiilor

patrimoniului

instituției,

Spațiile existente la subsolul, parterul și etajul instituției au rămas cu aceeași
destinație (conform proiectului de management).
Clădirea de 1803 m2, cuprinzând subsol, parter și etaj, se află în stare bună de
funcționare. Conform previziunilor estimate, în anul 2016 și 2017 au fost alocate de către
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autoritate, respectiv Consiliul Județean Teleorman, sumele necesare pentru diferite
investiții și îmbunătățiri privind incinta instituției.
Pe parcursul anului 2016 au fost achiziționate mai multe bunuri pentru desfășurarea
corespunzătoare a activității instituției, respectiv: rafturi pentru cărți, centrala termică,
mocheta ignifugă, trei aparate de aer condiționat, poarta de acces din curtea interioară,
precum și un aparat foto și un sistem audio.
În anul 2017 s-au înlocuit ferestrele existente pe fațada instituției de la etaj, având
în vedere starea avansată de degradare a acestora și a suportului pe care erau amplasate, cu
o vechime de peste 40 de ani. Astfel, s-a impuns înlocuirea acestora, de urgență, cu altele
noi. Înlocuirea ferestrelor a avut rolul de a izola termic, întrucât geamul termopan are un
rol major atât în cazul stopării pierderilor de căldură, cât și al efectului de seră din
instituție. Suma necesară demontării și montării ferestrelor și a tâmplăriei a fost de
13.877,78 lei. Înlocuirea ferestrelor a impus și înlocuirea jaluzelelor verticale existente,
degradate. Astfel, pentru a proteja sala de lectură a instituției de razele soarelui și totodată,
pentru a decora ferestrele, au fost achiziționate jaluzele verticale textile. Suma necesară
achiziționării și montării jaluzelelor a fost de 1.489,73 lei. În luna decembrie, s-a obținut
un nou Certificat energetic.
Din pricina temperaturilor din ce în ce mai ridicate din perioada verii, au fost
achiziționate trei aparate de aer condiționat pentru instituție. Suma necesară achiziționării
și montării acestora a fost de 4.669,56 lei.
Amenajarea curții interioare pentru derularea proiectului “Biblioteca în aer liber” a
presupus o investiție de 26.041,02 lei. S-au efectuat, astfel, lucrări de reparații, tencuieli,
zugrăveli și lucrări de modernizare, zona din curte fiind pavată cu dale de beton,
montându-se gresie, acolo unde a fost necesar. De asemenea, au fost achiziționate
mijloacele necesare desfășurării proiectului (mese, scaune, umbrele, masă de tenis, șah,
rummy, etc.), deschiderea oficială urmând a fi realizată în primăvara anului 2018.
Au fost realizate reparații la instalația sanitară și electrică în valoare de 3.570 lei,
pentru a se asigura funcționarea instalațiilor electrice și sanitare, indispensabile în cadrul
instituției (s-au înlocuit becurile și tuburile neon și au fost efectuate verificări, înlocuiri și
reparații întrerupătoarelor și prizelor existente.)
La finalul anului 2017 s-a achiziționat o imprimantă multifuncțională în valoare de
1.120 lei, aceasta fiind necesară în desfășurarea activităților zilnice de imprimare și copiere
de documente, precum și un termostat electronic pentru reglarea temperaturii în cadrul
instituției în valoare de 240,00 lei. Urmează ca în anul 2018 să fie implementate măsurile
dispuse de către I.S.U. Teleorman privind obținerea Autorizației de securitate la incendiu.
C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea
autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată
În anul 2016, în urma controalelor efectuate, s-au realizat următoarele aspecte din
procesele-verbale ale organelor de control:
a) înlocuirea mochetei degradate (80% uzură) de la parter și etaj;
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b) sistematizare pe verticală a căilor de acces (curtea interioară) pe fațada vestică;
c) înlocuirea centralei termice care funcționează pe combustibil gazos, deoarece
prezenta un grad avansat de uzură (vechime), de 16 ani în funcțiune.
În anul 2017, instituția a fost verificată astfel:
1. Conform procesului verbal nr. 4229564 din 03.04.2017 s-a constatat că instituția
nu deține Autorizație de funcționare privind securitatea la incendiu.
2. Conform procesului verbal nr. 549 din 06.06.2017, control efectuat de către
responsabilul UCT al Consiliului Județean Teleorman, s-au dispus următoarele măsuri de
urgență:
- dotarea subsolului (601 mp.) cu instalație de desfumare/ventilare;
- placarea pereților neportanți confecționați din materiale cu grad mic de rezistență la foc,
cu materiale ignifuge al căror grad de rezistență la foc este ridicat (180 min.)
- realizarea instalației de detecție, semnalizare, avertizare în caz de incendiu.
3. Conform procesului verbal nr. 8013 din 27.07.2017, întocmit de Comisia pentru
inspectarea imobilelor, proprietate publică privată a județului Teleorman, aparținând
Consiliului Județean Teleorman, s-a constatat că la subsol pereții prezintă mucegai și
spațiul este neaerisit.
Pentru cele 3 procese-verbale, prin Adresa din partea instituției, nr.834 din
11.09.2017 s-a înștiințat Consiliul Județean Teleorman că este nevoie pentru remedierea
celor menționate la punctele 1, 2 și 3 de suma de 350 mii lei la capitolul „Cheltuieli de
capital”.
În urma „Memoriilor tehnice” realizate de către SC LG BP Design SRL
București s-a obținut Avizul de securitate la incendiu nr.8/17/SU-TR din 17.02.2017.
Având în vedere că nu s-au obținut sumele necesare remedierii celor constatate în
2017, conform celor 3 procese verbale mai sus menționate, nu a fost posibilă realizarea
măsurilor impuse pentru obținerea Autorizației de funcționare privind securitatea la
incendiu, dar în proiectul de buget pentru anul 2018, la Capitolul Cheltuieli de Capital,
instituția a prevăzut suma de 500 mii lei pentru îndeplinirea măsurilor ce se impun.
4. Conform Deciziei nr. 18/31 iulie 2017 a Curții de Conturi a României, Camera de
Conturi Teleorman a dispus poprirea sumei totale de 18.872 lei, în sumă netă de 11.853 lei
reprezentând diferență de spor C.F.P., doamnei contabil-șef Nicoară Aurora.
În urma acestei dispoziții, conducerea a luat decizia ca suma să fie reținută pe
parcursul a 33 de luni, începând cu luna octombrie 2017, până la recuperarea integrală a
debitului sus menționat, informând Consiliul Județean Teleorman despre aceasta.
5. Conform procesului verbal nr. 13679/06.10.2017 a I.T.M. Teleorman, unitatea a
fost controlată în domeniul securității și sănătății în muncă, dispunând o serie de măsuri de
remediere a deficiențelor constatate.
Deficiențele constatate au fost remediate integral, fiind informat I.T.M. Teleorman
prin Adresa nr. 1066/08.11.2017 despre aceasta.
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D. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI

D.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul
contabil al perioadei raportate
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului FinanciarContabil au constat în:
 angajarea, ordonanţarea şi efectuarea plăţilor care s-au făcut numai în baza
legală pentru respectiva cheltuială. Toate documentele au fost supuse controlului financiar
preventiv intern, neexistând nici un refuz de viză privind CFP intern;
 respectarea prevederilor legale privind procedurile de angajare, lichidare,
ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea şi raportarea
lor;
 în anul 2017 s-a întocmit un număr de 396 de ordine de plată;
 transmiterea situaţiilor financiare trimestriale (bilanţul contabil, balanța de
verificare, contul de rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor,
situaţia activelor şi a datoriilor, situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia activelor
corporale, situaţia stocurilor, nota explicativă);
 monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal, întocmirea statelor de plată
pentru salarii, întocmirea declaraţiilor privind efectuarea viramentelor către bugetul de stat
și bugetul asigurărilor sociale;
 consemnarea operaţiunilor economico-financiare în momentul efectuării lor în
documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi alte
documente contabile, conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite
pentru forma de înregistrare în contabilitate „maestru-şah”;
 realizarea asigurării ritmice, în condiţii concurenţiale de stabilire a preţurilor şi
în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-materiale şi financiare
necesare desfăşurării normale a activităţii curente a instituţiei;
 inventarierea patrimoniului instituţiei ce are ca scop stabilirea situaţiei reale a
tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor şi
valorilor deţinute, oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii
pentru respectivul exerciţiu financiar;
 implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul instituției;
De menționat faptul că achiziția de bunuri și servicii s-a realizat în proporție de 90%
în baza Legii Nr.98/2016 privind achizițiile publice prin SEAP (Sistemul Electronic de
Achiziții Publice).
Biblioteca Județeană Marin Preda este finanțată integral de la bugetul
Consiliului Județean Teleorman. Ea poate fi finanțată și de către alte persoane juridice de
drept public sau privat, precum și de persoane fizice prin donații și sponsorizări. De
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asemenea, biblioteca poate fi finanțată, conform legislației, și de către Consiliul Local al
municipiului Alexandria.
Sub formă de donații, instituția a primit un număr de 573 cărți în valoare de
12.439,07 lei și un telefon mobil în valoare de 957,45 lei, care au intrat în gestiunea
bibliotecii județene.
Din totalul de 573 cărți intrate în gestiunea bibliotecii județene, un număr de 9 cărți
în valoare de 165,42 lei au fost donate de către Editura Corint. De la diverși donatori s-au
primit 564 de cărți în valoare de 12.273,65 lei.
Bugetul instituției în 2017 a fost de 934.000 lei, din care:
 pentru cheltuieli de personal - 715.000 lei
 pentru bunuri şi servicii
- 214.000 lei
 pentru cheltuieli de capital
- 5.000 lei
Plăţile principale efectuate în anul 2017 au fost următoarele:
- Cheltuieli de personal, în valoare de 679.222 lei, cuprinzând:
Salarii de bază ale personalului - 553.296 lei
Indemnizații de delegare
- 2.652 lei
Contribuţii la salarii
- 123.274 lei
- Bunuri şi servicii, în valoare de 213.712 lei, principalele plăți fiind pentru:
Încălzit, iluminat și forță motrică - 22.999 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 38.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 30.994 lei
Reparații curente - 39.919 lei
Alte obiecte de inventar - 14.997 lei
Cărţi şi publicaţii - 26.996 lei
- Cheltuieli de capital, în valoare de 4.915 lei, reprezentând 7 licențe pentru
bibliotecari (Programul TINREAD).
Plățile totale ale instituției au fost în valoare de 897.131 lei.
Execuția bugetară s-a realizat în proporție de 96,05%, fiind mai mică decât în
anul anterior (99,31%), întrucât suma de 24.650 lei, reprezentând valoarea voucherelor nu
a fost folosită, voucherele urmând a fi acordate în anul 2018.
În 2017 nu s-au încheiat convenții de muncă și nici convenții/contracte în baza
legilor speciale.
Din analiza comparativă a cheltuielilor rezultă că:
a) Cheltuielile de personal nete au crescut în anul 2017 la suma de 679.222 lei,
comparativ cu anul 2016, când acestea au fost de 566.843 lei. Acest lucru se datorează
faptului că începând cu 01 februarie 2017 întregului personal al bibliotecii i s-a majorat
salariul cu 20%.
b) Cheltuielile pentru bunuri și servicii s-au păstrat constante în anul 2017 și au fost
în suma de 213.712 lei, comparativ cu anul 2016, când acestea au fost de 212.610 lei;
c) La capitolul cheltuieli de capital, instituția a beneficiat de suma de 4.915 lei,
necesară achiziționării celor 7 licențe de bibliotecari, pentru utilizarea programului
TINREAD.
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Din analiza gradului de acoperire din venituri proprii/surse atrase a cheltuielilor
instituției, rezultă că:
- s-au atras prin donații un număr de 573 cărți în valoare de 12.439,07 lei și un telefon
mobil în valoare de 957,45 lei.
- proiectele și acțiunile de animație culturală au fost susținute fără alocarea de resurse
financiare anume destinate, acestea fiind realizate cu sume modice, cuprinse între 30
lei și 100 lei/acțiune. Singura acțiune majoră ce a necesitat alocarea unei sume mai
mari a fost Proiectul național Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman,
proiect realizat în colaborare cu Consiliul Județean Teleorman, Primăria
municipiului Alexandria, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), Centrul Județean de Conservare și Promovare a
Culturii Tradiționale Teleorman, Muzeul Județean Teleorman, Direcția pentru
Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede precum și cu bibliotecile
județene ,,Christian Tell” Gorj, ,,Dinicu Golescu” Argeș și ,,Ion Minulescu” Olt
(7.400 lei).
Menționăm contribuția și aportul Consiliului Județean la desfășurarea
concursurilor de creație literară Copiii noștri talentați și În lumea poveștilor, dar și la
Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman, manifestare la care a fost prezent
Președintele Consiliului Județean Teleorman – Ionel-Dănuț Cristescu.
Din analiza gradului de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul
veniturilor rezultă că Biblioteca Județeană Marin Preda funcționează, potrivit
reglementărilor legale în vigoare, prin finanțare integrală de la bugetul județului
Teleorman.
Din analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total se evidențiază că plata
netă, care a fost de 4.915 lei reprezintă 0,55% din bugetul total al cheltuielilor instituției pe
anul 2017.
Din analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație se remarcă astfel:
ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele
de muncă (drepturi de autor, contracte și convenții civile) – 0%.
Din analiza cheltuielilor pe beneficiar se observă că totalul donațiilor primite de
instituție și intrate în gestiune este în valoare de 13.396,52 lei.
Ponderea cheltuielilor pe beneficiar în anul 2017 (valoarea donațiilor/total
cheltuieli/instituție) din subvenție este de 1,49%, iar din venituri proprii 0%.
D.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată,
conform criteriilor de performanță ale instituției
La data de 31 decembrie 2017, instituția avea 17 angajați din care personalul de
specialitate în număr de 10. Numărul locuitorilor municipiului Alexandria, conform
ultimelor date statistice primite de la Direcția Județeană de Statistică, este de 52.259.
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Personalul bibliotecii
la 31.12.2017
Personal la 1.000 de
loc.
Nr. loc./personal
specialitate

Indicator de
performanță Marin
Preda

Indicator de
performanţă pentru
biblioteci judeţene

0,33
0,19 specialitate (2017)

0,33

5.226

3887,83

Cu toate că indicatorul privind numărul de personal/1.000 loc. se apropie de media
națională, din tabel rezultă că ar mai fi necesară angajarea a minimum 2 salariați pe
posturile de specialitate (bibliotecar).
Indicatori de performanță realizați de Biblioteca Județeană Marin Preda în
perioada analizată (2017):
Conform ultimelor date statistice obținute de la Direcția Județeană de Statistică
Teleorman, populația Alexandriei era de 52.259 locuitori, iar populația județului
Teleorman de 391.688 locuitori. Sporul natural al populației județului este negativ (în
medie cu 280 locuitori/lună), diferența dintre migrația internă și externă fiind, de
asemenea, negativă (cu cca. 100 locuitori/lună). Din statistici, rezultă că populația
Alexandriei este mai mare față de anul 2012, când aceasta era de 49.618 locuitori,
deoarece modalitatea de calcul a fost schimbată (în 2015 au fost luate în calcul toate
persoanele care au domiciliul stabil în Alexandria, chiar daca acestea au emigrat în alte
localități din țară sau străinătate, pe când în 2012 erau luate în evidență doar persoanele
care locuiau efectiv în municipiu).
1. Număr de documente achiziționate per populația țintă = Total documente
achiziționate/Populația țintă
1.258 doc./52.259 locuitori = 2,41% - 2017
2. Vizite la bibliotecă per utilizator activ = Total vizite/Utilizatori activi
169 vizitatori X 249 zile lucrate/11.051 utilizatori activi = 3,80 vizite/an/utilizator
activ - 2017
3. Indicator de lectură sau de consultare (Documente împrumutate per
utilizator activ) = Număr documente difuzate (împrumutate)/Număr de
utilizatori activi
37.719 doc. împrumutate per an/11.051 utilizatori activi = 3,41
documente/utilizator - 2017
4. Utilizatori înscriși ca % din populația țintă = Număr utilizatori
înscriși/Populația țintă
1.212 utilizatori înscriși/52.259 locuitori = 2,32% - 2017
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5. Număr de documente achiziționate per utilizator activ = Total documente
achiziționate/Număr utilizatori activi
1.258 doc./11.051 utilizatori activi = 0,11 documente/utilizator - 2017
6. Vizite la bibliotecă per capita = Total vizite/Populația țintă
169 vizitatori X 249 zile lucrate/52.259 locuitori = 0,80 vizite - 2017
7. Indicator de frecvență = Totalul frecvenței/Numărul de zile lucrate
42.081 vizite/249 zile lucrătoare = 169 utilizatori/zi - 2017
8. Indicator de dotare (înzestrare cu carte) = Numărul total de documente în
colecții/Populația țintă
156.441 documente/52.259 locuitori = 2,99 cărți/locuitor – 2017
În anul 2017 s-au realizat în procent de 100% cele 7 puncte prevăzute în Planul de
acțiuni al instituției pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Planul de Guvernare, și
anume:
1. Formarea de competențe digitale de bază pentru cetățenii României cu accent pe
categoriile dezavantajate (persoanele de vârsta a 3-a, persoane cu dizabilități, etc.).
2. Publicarea și diseminarea patrimoniului cultural digital al României: biblioteci
publice, muzee, obiective culturale. Asigurarea accesului facil la informații culturale
on-line.
3. Accesarea bazei de date on-line a Bibliotecii Județene prin folosirea programului
TINREAD.
4. Acordarea de asistență de specialitate bibliotecilor publice din județ.
5. Dezvoltarea și monitorizarea sistemului de biblioteci publice din judeţ, precum și
înființarea de noi biblioteci.
6. Monitorizarea derulării programului Biblionet – lumea în biblioteca mea.
7. Organizarea de activități specifice pentru formarea și perfecționarea profesională a
bibliotecarilor din județ.
E. STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNE
PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, CONFORM SARCINILOR
FORMULATE DE AUTORITATE

E.1. Viziune
Conform specificului instituţiei, legislaţiei în vigoare şi obligaţiilor ce derivă din
strategiile şi hotărârile Consiliului Judeţean Teleorman și potrivit cerinţelor fireşti de
continuitate şi inovare la nivelul activităţii bibliotecii, precum şi în concordanţă cu
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resursele materiale şi umane posibil de asigurat, strategia pentru îndeplinirea misunii
specifice a bibliotecii va avea în continuare în vedere:
Viziunea modernă de derulare, dezvoltare și promovare a activității Bibliotecii
Județene Marin Preda în conformitate cu sandardele în domeniu, răspunzând deopotrivă
atât cerințelor comunității, cât și standardelor profesionale.
Așadar, amintim obiectivele strategice fundamentale ale instituţiei în perioada
2017-2018:
 continuarea informatizării serviciilor bibliotecii şi a implementării noilor
tehnologii pentru mai buna informare şi comunicare atât la nivelul instituţiei şi al
comunităţii, cât şi în plan naţional/extern prin implementarea programului informatic
TINREAD. Programul a fost introdus și a devenit accesibil publicului la sfârșitul anului
2016 și a continuat în 2017 prin achiziționarea a 7 licențe pentru bibliotecari. Un nou pas
va fi realizat în 2018, prin implementarea Modulului Circulație, modul ce presupune suma
de 21 mii lei la Capitolul Cheltuieli de Capital, prevăzută și în proiectul de buget al
instituției, ce urmează a fi alocată de către Consiliul Județean Teleorman;
 diversificarea şi modernizarea activităţilor de completare, înnoire şi
prelucrare a colecţiilor bibliotecii potrivit standardelor europene şi schimbărilor
survenite în cerinţele de informare, studiu şi lectură ale utilizatorilor, de susţinere a
educaţiei lor individuale, autodidacte şi instituţionale, la toate nivelurile;
 optimizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală potrivit
obiectivelor educaţiei permanente şi cerinţelor de a contribui la promovarea valorilor, la
dezvoltarea creativităţii personale, la formarea şi cultivarea unor variate deprinderi
culturale şi a unor sănătoase convingeri civice, la optimizarea socializării persoanelor în
comunitate şi la dezvoltarea societăţii democratice;
 consolidarea poziţiei de lider judeţean pe piaţa bibliotecară şi a informaţiei
specifice, prin promovarea susţinută a imaginii bibliotecii, prin asigurarea unui nivel
superior al pregătirii profesionale a bibliotecarilor şi consolidarea climatului de valorificare
a potenţialului fiecărui angajat, precum şi prin derularea unor cât mai consistente şi variate
programe/proiecte/activităţi la nivelul ofertei culturale;
 optimizarea căilor şi mijloacelor de exercitare a funcţiei metodologice la
nivelul întregii reţele de biblioteci publice din judeţ, pentru îmbunătăţirea
performanţelor profesionale, instructiv-educative şi cultural-artistice ale acestora;
 monitorizarea şi analizarea constantă a indicatorilor de performanţă, ca
instrument de optimizarea a politicilor culturale, în condiţiile promovării cu consecvenţă a
principiilor de eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi
materiale atât la nivelul bibliotecii, cât şi al întregii reţele de biblioteci publice din judeţ;
 intensificarea cooperării culturale şi profesionale judeţene şi naţionale,
inclusiv în cadrul structurilor asociative profesionale, în scopul promovării excelenţei şi
inovaţiei, optimizării şi diversificării serviciilor.
În creionarea acestor obiective strategice pornim, fireşte şi de la cerinţele îndeplinirii
în continuare a obiectivului-corolar al tuturor demersurilor noastre: consolidarea poziţiei
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de lider local, în calitate de centru de cultură, comunicare şi informare şi în acelaşi
timp, consolidarea largii recunoaşteri profesionale în plan naţional.
E.2. Misiune
Misiunea Bibliotecii Judeţene Marin Preda va rămâne în continuare: „Pro lectura”:
Colecţiile bibliotecii completate şi valorificate pentru nevoile cetăţenilor de azi şi de
mâine, folosind formula echilibrului dintre tradiție și inovație, dintre prezent și viitor,
aplicată la nivel de judeţ, urmărind, astfel, satisfacerea intereselor de studiu, lectură,
informare, documentare, educare şi recreere din municipiul Alexandria şi în judeţul
Teleorman.
Pe parcursul anului 2017 am propus și s-au realizat următoarele:
 modernizarea spaţiilor bibliotecii - amenajarea curții interioare pentru derularea
proiectului “Biblioteca în aer liber”, ce a presupus o investiție de 26.041,02 lei. S-au
efectuat lucrări de reparații (tencuieli, zugrăveli) și lucrări de modernizare. De
asemenea, au fost achiziționate mijloacele necesare desfășurării proiectului (mese,
scaune, umbrele, masă de tenis, șah, rummy, etc.)
 asigurarea accesului rapid la informaţii – prin continuarea informatizării şi
facilitarea accesării bazelor digitizate – prin intermediul programului integrat de
bibliotecă TINREAD, aniversând „Un an de Catalog Online” cu ocazia manifestărilor
prilejuite de Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda, ediția a XIX-a;
 modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă - pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură ale tuturor
utilizatorilor – Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda, proiect național de tradiție, ce a
ajuns la a XIX-a ediție în 2017, reprezentând suma tuturor activităților culturale ce se pot
desfășura pe parcursul unui an. Evenimentul a cuprins pe parcursul celor două zile, nu mai
puțin de patruzeci și unu de manifestări cultural-artistice în comparație cu cele
douăzeci în anul 2015 și treizeci de manifestări derulate la acțiunea din anul 2016;
 exercitarea rolului de coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din
judeţ – prin implicarea în modernizarea şi informatizarea bibliotecilor comunale, orăşeneşti
şi municipale din judeţ – prin continuarea programului Biblionet în cele 33 de biblioteci
publice, unde s-a reușit implementarea acestuia;
 întărirea rolului de centru cultural, comunicațional și informațional - prin
asumarea de către bibliotecă a rolului său de centru de educaţie permanentă.
În anul 2017, s-a achiziționat un număr de 1.190 cărți în valoare de 22.518,71 lei și
s-au obținut sub formă de donații un număr de 573 cărți în valoare de 12.439,07 lei. De
asemenea, s-au realizat 68 de abonamente presă în valoare de 4.477,34 lei.
De menționat că sumele alocate pentru achiziția de carte diversă a fost realizată cu
sprijinul Președintelui Consiliului Județean Teleorman.
Numărul de utilizatori activi în anul 2017 a fost de 11.051, față de 10.735 în 2016,
frecvenţa fiind de 169 utilizatori/zi (42.081 vizite = 169 utilizatori/zi X
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249 zile lucrătoare). De menționat că în Proiectul de management (2016-2021) era
prevăzută o frecvență de 147 a utilizatorilor/zi pentru anul 2017.
Se urmărește optimizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală potrivit
celor mai diverse cerinţe de cultivare a disponibilităţilor individuale şi colective de
petrecere instructivă a timpului liber de către adulţi şi corespunzător oportunităţilor de
cultivare a nevoii de educaţie şi socializare non-instituţională a tinerilor.
Sistemul software de bibliotecă TINLIB/TINREAD
Începând cu 2012, programul TINLIB a fost repornit (nu a funcționat în perioada
ianuarie 2011 – aprilie 2012) prin noul contract încheiat cu S.C. IME ROMÂNIA, la data
de 1 mai 2012.
Menționez că personalul de specialitate din instituție are prevăzut în fișa postului
obligativitatea înregistrării în acest program a minimum 15 cărți pe zi.
În urma programului de informatizare, au fost îndeplinite și se vor atinge în
continuare următoarele obiective:
 constituirea unei baze de date on-line, care să cuprindă colecţiile bibliotecii,
informare locală, informare europeană;
 accesul la cataloagele on-line, posibilitatea de constituire a unui catalog colectiv,
prin legarea într-o reţea locală şi chiar regională, astfel încât utilizatorul să obţină
informaţia cu documentele disponibile într-un sistem de bibliotecă;
 acces la distanţă, extinderea împrumutului interbibliotecar;
 împrumut în sistem informatizat, rezervări de titluri – prin implementarea în
anul 2018 a Modulului Circulație;
 acces la materialele non-tipărite;
 informare şi documentare globală, rapidă şi calitativ superioară;
 baza de date on-line poate fi accesată de pe site-ul bibliotecii.
În luna aprilie 2015, baza de date a sistemului TINLIB a fost transferată în
versiunea TINREAD în care se lucrează și în prezent. Lansarea oficială a programului
TINREAD s-a realizat în luna noiembrie 2016, cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene
Marin Preda, ediția a XVIII-a, iar în anul 2017, cu ocazia aceleiași manifestări, s-a
sărbătorit împlinirea unui an de utilizare a Catalogului Online, precum și a avantajelor și
beneficiilor acestuia, urmând ca în anul 2018 cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene
Marin Preda, ediția a XX-a, să fie aduse în atenția utilizatorilor beneficiile Modului
Circulație și a celor 30 de licențe achiziționate.
Cu privire la sondarea preferinţelor/oportunităţilor de la nivelul comunităţii s-a
avut în vedere și s-a realizat prin compartimentul de Animaţie culturală, a unor campanii
anuale de sondare a preferinţelor/oportunităţilor de la nivelul comunităţii, pe diferite
grupuri-ţintă astfel:
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 2015: sondaj privind gradul de satisfacție al utilizatorilor serviciilor de animație
culturală pe un public-ţintă de 200 persoane;
 2016: sondaj în rândul elevilor, pe un public-ţintă de 200 persoane;
 2017: sondaj realizat în rândul persoanelor de peste 50 de ani, pe un public-țintă de
200 de persoane.
În 2018 va fi realizat un sondaj privind gradul de satisfacție al utilizatorilor cu
privire la accesarea și utilizarea Catalogului online, pe un public țintă de 200 persoane,
cu studii medii și superioare;
Se are în vedere continuarea monitorizării ca urmare a implementării programului
“Biblionet – lumea în biblioteca mea”. În acest program sunt incluse 33 de biblioteci din
județ. Se urmăreşte dezvoltarea programului în bibliotecile deja implicate, prin organizarea
de cursuri destinate utilizatorilor şi bibliotecarilor prin intermediul Centrului de Formare
Profesională din cadrul bibliotecii judeţene.
E.3. Obiective (generale și specifice)
Obiectivele strategice fundamentale ale Bibliotecii Județene Marin Preda pentru
perioada 2018-2021 vor fi:
- realizarea la standardele specifice domeniului a serviciilor curente ale
bibliotecii, respectiv: lectura la sală, împrumutul la domiciliu (pentru adulți și pentru
copii) și Biblionet;
- continuarea informatizării serviciilor bibliotecii şi a implementării noilor
tehnologii pentru mai buna informare şi comunicare atât la nivelul instituţiei şi al
comunităţii, cât şi în plan naţional/extern, prin implementarea programului
informatic TINREAD, prin intermediul căruia Catalogul online a devenit
funcțional pentru public, putând fi accesat chiar de pe site-ul instituției;
- diversificarea şi modernizarea activităţilor de completare, înnoire, prelucrare și
comunicare a colecţiilor bibliotecii potrivit standardelor europene şi
schimbărilor survenite în cerinţele de informare, studiu şi lectură ale utilizatorilor, de
susţinere a educaţiei lor individuale, autodidacte şi instituţionale, la toate nivelurile;
- optimizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală potrivit
obiectivelor educaţiei permanente şi cerinţelor de a contribui la promovarea
valorilor, la dezvoltarea creativităţii personale, la formarea şi cultivarea unor variate
deprinderi culturale şi a unor sănătoase convingeri civice, la optimizarea socializării
persoanelor în comunitate şi la dezvoltarea societăţii democratice;
- consolidarea poziţiei de lider judeţean pe piaţa bibliotecară şi a informaţiei
specifice, prin promovarea susţinută a imaginii bibliotecii, în special, prin noul
serviciu portal Web (prin care se are în vedere atât informarea curentă a
utilizatorilor, cât şi accesul la cataloage şi la alte informaţii on-line, deoarece site-ul
instituției a devenit funcțional încă de la începutul anului 2016), precum și prin
asigurarea unui nivel superior al pregătirii profesionale a bibliotecarilor şi
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consolidării climatului de valorificare a potenţialului fiecărui angajat. Se vor derula
programe/proiecte/activităţi cât mai consistente şi variate la nivelul ofertei culturale;
- optimizarea căilor şi mijloacelor de exercitare a funcţiei metodologice la nivelul
întregii reţele de biblioteci publice din judeţ, pentru îmbunătăţirea performanţelor
profesionale, instructiv-educative şi cultural-artistice ale acestora;
- monitorizarea şi analizarea constantă a indicatorilor de performanţă, ca
instrument de optimizare a politicilor culturale, în condiţiile promovării cu
consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare şi a
resurselor umane şi materiale atât la nivelul bibliotecii, cât şi al întregii reţele de
biblioteci publice din judeţ;
- intensificarea cooperării culturale şi profesionale judeţene şi naţionale, inclusiv
în cadrul structurilor asociative profesionale, în scopul promovării excelenţei şi
inovaţiei, optimizării şi diversificării serviciilor. În creionarea acestor obiective
strategice pornim, fireşte şi de la cerinţele îndeplinirii în continuare a obiectivuluicorolar al tuturor demersurilor noastre: consolidarea poziţiei de autoritate, în
calitate de centru de cultură, comunicare şi informare şi în acelaşi timp,
consolidarea largii recunoaşteri profesionale în plan naţional.
E.4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management - aceasta
presupune derularea unor campanii dedicate sporirii gradului de accesare a serviciilor
bibliotecii şi de către acele categorii de public mai puţin informate asupra oportunităţilor
de informare, studiu, educare şi recreere prin oferta instituţiei, aceste campanii urmând a fi
efectuate: anual - în instituţiile de învăţământ de pe raza municipiului Alexandria;
semestrial, prin rotaţie - în instituţiile publice din municipiul Alexandria; lunar, prin massmedia – pentru diferitele categorii de beneficiari.
E.5. Strategia și planul de marketing al Bibliotecii Județene Marin Preda vor avea
în vedere în continuare promovarea și integrarea activității acesteia în viața social-culturală
la nivel județean și național, biblioteca folosind tehnicile specifice animaţiei culturale
pentu a asigura o strânsă legatură cu utilizatorii și mediul profesional.
E.6. Programele și proiectele propuse pentru întreaga perioda de management
se regăsesc în Anexe (G), care cuprind programele, proiectele și acțiunile culturale
minimale ce vor avea loc la Biblioteca Județeană Marin Preda în perioda 2018-2021.
E.7. Proiectele propuse în cadrul programelor au în vedere mai multe domenii
din activitatea Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman, dintre care exemplificăm:
 Domeniul Comunicare și Formare profesională
Proiectul „Relaţii cu publicul” în momentul redactării este realizat parțial (80%),
prin amenajarea unui spaţiu distinct în cadrul bibliotecii, unde cititorul poate fi informat
direct sau indirect (telefon, internet), despre serviciile de bibliotecă, despre programele de
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animaţie culturală la care ar putea participa, poate obţine informaţii despre fondul de carte,
colecţia de periodice, programul de funcţionare, dar poate să-şi exprime și părerea despre
bibliotecă, despre noi servicii pe care le consideră utile, etc.
Lipsa personalului a făcut ca acest proiect să nu poată fi finalizat, salariaţii
ocupându-se prin rotaţie de aceasta.
În momentul de față nu există în statul de funcții și organigrama instituției postul de
asistent manager, acesta urmând a fi înființat în anul 2019.
 Domeniul Educație civică și morală
Proiectul „Protecţia copilului” s-a realizat și se va derula în continuare prin
campanii de informare (expoziţii de publicaţii, dezbateri, vizionare materiale audio-video,
colocvii), în parteneriat cu ONG-uri şi instituţii abilitate, adresate copiilor și tinerilor.
Astfel, în perioada 2018-2021 se vor desfășura mai multe manifestări semnificative,
sub titlurile:
 Ziua Internațională a Drepturilor Copilului - activitate în cadrul căreia va fi
subliniată importanța respectării drepturilor copilului, organizată în parteneriat cu
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;
 Ziua Internațională a Copilului - activitate în cadrul căreia va fi subliniată
importanța respectării drepturilor copilului;
 Ziua Educaţiei Nonformale - vor avea loc schimburi de experienţă interbibliotecare,
realizate în colaborare cu mai multe biblioteci județene din țară;
 România EduCaB - program naţional educaţional în care este inclus şi judeţul
Teleorman, alături de alte 9 judeţe din ţară, realizat sub tutela IPSOS România,
ANBPR ȘI Biblioteca Națională a României, ce continuă și în anul 2018.
 Domeniul Lectură
 În lumea poveştilor - concurs județean adresat preşcolarilor şi elevilor din clasele IIV, care se va desfășura anual (în 2018 va avea loc cea de-a X-a ediție);
 Bătălia cărților - concurs național de lectură pentru copii și adolescenți, ce se va
desfășura anual în perioada martie – septembrie (în 2018 va avea loc cea de-a V-a
ediție);
 Cartea de vacanţă - expoziție de carte organizată anual din bibliografia școlară, cu
titluri din literatura română sau universală, dar și diverse alte domenii (carte de
călătorie, ghiduri, sfaturi medicale etc., în 2018 va fi organizată în perioada 20 iunie
- 15 septembrie);
 Copiii noştri talentaţi - concurs județean de creație literară adresat elevilor din județ
ce se desfășoară anual (în decembrie 2018 se va desfășura ediția a-XVIII-a).
De menționat faptul că trei din cele patru acțiuni (În lumea poveștilor, Bătălia
cărților și Copiii noștri talentați) au beneficiat de sprijinul financiar al Consiliului
Județean Teleorman.
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E.8. Alte evenimente și activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada
de management
Activităţile culturale ce se vor desfăşura în perioada rămasă a contractului de
management (2018-2021) sunt clasificate după cum urmează:
a. Activităţi cu periodicitate anuală:
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, preconizate să se desfăşoare
anual (Anexa nr.3);
b. Activităţi specifice planificate anual:
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2018 (Anexa
nr.4);
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2019 (Anexa
nr.5);
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2020 (Anexa
nr.6);
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2021 (Anexa
nr.7);
Ca particularitate, menționăm că în anul 2018 sunt prevăzute în Programul minimal
de acţiuni, de interes judeţean, proiecte și acțiuni vizând Centenarul României. Astfel,
biblioteca va organiza o serie de acțiuni importante, cum ar fi: Marea Unire - expoziție
permanentă, Mândru că sunt român – atelier de pictură și artă tradițională românească,
Nocturna bibliotecilor – program în parteneriat cu ANBPR, Zilele Bibliotecii Județene sub
semnul Centenarului – în parteneriat cu Biblioteca Județeană Astra Sibiu și simpozionul
județean 100 de ani de la Marea Unire. O delegație formată din bibliotecari va participa de
asemenea, la Marea Adunare Populară de la Alba Iulia.
c. Activităţi specifice neplanificate:
 în cadrul acestor activităţi se înscriu: lansări de carte, vizite ale grupurilor de
elevi la bibliotecă, colocvii, simpozioane, dezbateri, diferite expoziții tematice, etc.
d. Activităţi specifice pentru perioada de management:
 conservarea colecţiilor - această activitate se va desfăşura cu precădere pe
perioada de vară, constând în activităţi de conservare, restaurare, legare periodice de către
mânuitor şi muncitor. Se va verifica microclimatul pentru depozitarea colecţiilor speciale;
 comunicarea colecţiilor - activitatea respectivă cuprinde cele două laturi
majore: circulaţia documentelor şi interfaţa cu utilizatorii, care va fi atent monitorizată;
 formarea şi informarea utilizatorilor - utilizatorul are nevoie de mai multă
educaţie informaţională. Informaţia căutată de cel care apelează la bibliotecă trebuie să fie
găsită repede, să fie de bună calitate, exactă, corectă, selectată, rezumată şi bine organizată.
Pentru facilitarea informării se vor realiza afişe, pliante, planuri, indicatoare,
simboluri grafice, cu scopul de a răspunde cerinţelor de informare şi promovare a
serviciilor de bibliotecă.
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F. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI, PENTRU URMĂTOAREA
PERIOADĂ DE MANAGEMENT, CU MENŢIONAREA RESURSELOR FINANCIARE
NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE AUTORITATE

F.1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
 Previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei
Având în vedere următoarele aspecte:
 la sfârșitul anului 2017, instituția avea 17 salariați efectivi din cele 17 posturi
existente în Statul de funcții și Organigramă, dar în anul 2018 postul de bibliotecar
SSD I se va vacanta prin pensionarea ocupantului postului.
 în 2018 se va înființa un nou Compartiment Comunicare, Mass-media, Editoriale,
care implică un post de bibliotecar S IA, iar postul vacant de la Compartimentul
Împrumut la domiciliu pentru copii va fi desființat. Propunem suplimentarea
Compartimentului Administrativ prin crearea unei funcții de șofer M I întrucât
instituția nu are șofer, un post indispensabil având în vedere rolul instituției de
coordonare metodologică a bibliotecilor publice din județ și participarea la
manifestările profesionale organizate la nivel național. Menționăm că atribuțiile de
șofer au fost asigurate încă din anul 2000, prin cumul, de către administratorul
instituției. Postul de șofer va fi bugetat în anul 2019.
 nu vor exista plecări din sistem pe cale naturală până în anul 2021; menționez că în
ultimii ani s-au pensionat 4 salariaţi, alţi 3 plecând din sistem prin acordul părţilor,
urmând, așa cum am menționat mai sus, pensionarea doamnei Cristina Giolfan la
începutul anului 2018;
Cheltuielile de personal preconizate în perioada 2018-2021 sunt următoarele:
-mii lei-

Proiect buget
2018
828

Estimări
2019
868

Estimări
2020
868

Estimări
2021
868

NOTĂ: Proiectul de buget pentru 2018 include și valoarea voucherelor de vacanță.

Din care:
a) Cheltuieli cu salariile personalului
Proiect buget
Estimări
Estimări
2018
2019
2020
767
844
844
b) Indemnizații de delegare
Proiect buget
Estimări
2018
2019
3
3

-mii lei-

Estimări
2021
844
-mii lei-

Estimări
2020
3
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Estimări
2021
3

 Previzionarea evoluției cheltuielilor privind bunurile și serviciile instituției
Cheltuielile privind bunurile şi serviciile instituţiei preconizate pentru perioada
2018-2021 sunt următoarele:
-mii lei-

Anul
Suma

2018
210

2019
217

2020
217

Dintre care amintim:
a) Cheltuieli pentru proiecte
Anul
2018
2019
Suma
12
12

2021
217

-mii lei-

2020
12

b) Cheltuieli pentru reparații curente
Anul
2018
2019
Suma
15
20

2021
13
-mii lei-

2020
20

c) Cheltuieli de întreținere și funcționare
Anul
2018
2019
Suma
100
100

2021
20
-mii lei-

2020
100

2021
100

d) Cheltuieli pentru cărți, publicații și materiale documentare -mii leiAnul
2018
2019
2020
2021
Suma
30
25
25
25
e) Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Anul
2018
2019
Suma
40
47

-mii lei-

2020
47

2021
47

 Previzionarea evoluției cheltuielilor de capital
În anul 2017, s-a solicitat transferul către bibliotecă al unui autoturism aflat în
patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, autoturism propus spre casare de către
autoritate. Urmează ca acest transfer să se realizeze în anul 2018, autoturismul din dotarea
instituției prezentând un grad avansat de uzură. Tot în 2017 s-au achiziționat 7 licențe
pentru bibliotecari în valoare de 4.915 lei.
Pentru perioada 2018-2021 urmează ca instituția să prevadă cheltuielile de investiții
(capital) în funcție de necesități, una dintre acestea reprezentând-o obținerea Autorizației
de securitate la incendiu din partea I.S.U., ce ar necesita o sumă de cca. 500 mii lei,
sumă prevăzută în proiectul de buget al anului 2018. Proiectul include și suma de 21 mii
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lei, necesară achiziționării a 30 de licențe și continuării implementării softului integrat de
bibliotecă TINREAD, respectiv utilizării Modulului Circulație.
 Previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase, cu menţionarea surselor
vizate.
Instituția ar putea realiza, în anii următori, venituri din xeroxarea materialelor
solicitate de utilizatori, în cazul aprobării de către ordonatorul principal de credite a unei
sume pentru achiziționarea unui xerox performant și stabilirea tarifului pentru acest
serviciu. Costul aferent achiziționării multifuncționalului este de aproximativ 4.000 lei.
În cursul anului 2017, sub formă de donații, instituția a primit un număr de 573
cărți în valoare de 12.439,07 lei. Dintre acestea un număr de 9 cărți în valoare de 165,42 lei
au fost donate de către Editura Corint. De la diverși donatori s-au primit 564 de cărți în
valoare de 12.273,65.
În anul 2018 vor fi înaintate adrese oficiale către Rezerva Națională de Publicații din
cadrul Bibliotecii Naționale a României, dar și către Primăria Municipiului Alexandria în
vederea dezvoltării colecțiilor Bibliotecii Județene Marin Preda, prin donații acordate de
către aceste instituții.
F.2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
Conform datelor obținute de la Direcția Județeană de Statistică Teleorman, populația
Alexandriei la 01.07.2015 era de 52.259 locuitori. Populația județului Teleorman la
aceeași dată era de 391.688 locuitori.
Instituția va urmări în următorii ani achiziționarea a cât mai multe documente
solicitate de către utilizatori, astfel încât frecvența vizitelor și numărul acestora să
crească de la un an la altul, conform Caietului de obiective. Raportat la anul 2017, pentru
următoarea perioadă de management (2018-2021), anual, se va urmări realizarea
următorilor indicatori:
1. Vizite la bibliotecă per utilizator activ = Total vizite/Utilizatori activi
169 vizitatori X 249 zile lucrate/11.051 utilizatori activi = 3,81 vizite/an/utilizator
activ - 2017
173 vizitatori X 250 zile lucrate/11.079 utilizatori activi = 3,90 vizite/an/utilizator
activ - 2018
175 vizitatori X 252 zile lucrate/11.101 utilizatori activi = 3,97 vizite/an/utilizator
activ - 2019
180 vizitatori
X
253 zile lucrate/11.125 utilizatori activi = 4,09
vizite/an/utilizator activ - 2020
185 vizitatori
X
256 zile lucrate/11.145 utilizatori activi = 4,25
vizite/an/utilizator activ - 2021
2. Utilizatori înscriși ca % din populația țintă = Număr utilizatori
înscriși/Populația țintă
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1.212 utilizatori înscriși/52.259 locuitori = 2,32% - 2017
1.229 utilizatori înscriși/52.259 locuitori = 2,35% - 2018
1.246 utilizatori înscriși/52.259 locuitori = 2,38% - 2019
1.257 utilizatori înscriși/52.259 locuitori = 2,41% - 2020
1.280 utilizatori înscriși/52.259 locuitori = 2,45% - 2021
Se observă și din acest segment că numărul beneficiarilor pe perioada mandatului
trebuie să crească progresiv.
3. Vizite la bibliotecă per capita = Total vizite/Populația țintă
169 vizitatori X 249 zile lucrate/52.259 locuitori = 0,81 vizite - 2017
173 vizitatori X 250 zile lucrate/52.259 locuitori = 0,83 vizite - 2018
175 vizitatori X 252 zile lucrate/52.259 locuitori = 0,84 vizite - 2019
180 vizitatori X 253 zile lucrate/52.259 locuitori = 0,87 vizite - 2020
185 vizitatori X 256 zile lucrate/52.259 locuitori = 0,91 vizite – 2021
Se estimează și creșterea numărului de vizitatori, aceștia fiind atrași prin intermediul
noilor servicii de bibliotecă.
4. Indicator de frecvență = Totalul frecvenței/Numărul de zile lucrate
42.081 vizite/249 zile lucrătoare = 169 utilizatori/zi - 2017
43.250 vizite/250 zile lucrătoare = 173 utilizatori/zi - 2018
44.100 vizite/252 zile lucrătoare = 175 utilizatori/zi - 2019
45.540 vizite/253 zile lucrătoare = 180 utilizatori/zi - 2020
47.360 vizite/256 zile lucrătoare = 185 utilizatori/zi - 2021
Prin completarea colecțiilor, beneficiarii vor fi atrași să frecventeze din ce în ce mai
des biblioteca.
5. Indicator de dotare (înzestrare cu carte) = Numărul total de documente în
colecții/Populația țintă
156.441 documente/52.259 locuitori = 2,99 cărți/locuitor - 2017
158.045 documente/52.259 locuitori = 3,02 cărți/locuitor - 2018
160.105 documente/52.259 locuitori = 3,06 cărți/locuitor - 2019
163.235 documente/52.259 locuitori = 3,12 cărți/locuitor - 2020
165.485 documente/52.259 locuitori = 3,17 cărți/locuitor - 2021
Numărul total de documente este prognozat să crească anual, atât prin achiziționarea
de noi unități de bibliotecă, cât și prin donații. Menționăm că s-a luat în calcul și casarea a
cca. 1.000 de documente anual.
F.3. Analiza programului minimal realizat
Programul minimal de acțiuni, de interes județean pentru anul 2017 s-a realizat
integral, cuprinzând un număr de 26 acțiuni culturale programate, dar și alte 59 de
manifestări cultural-artistice ce nu au fost incluse în program. Acestea s-au desfășurat
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pe parcursul întregului an, cu prilejul diferitelor evenimente organizate de către Biblioteca
Județeană Marin Preda Teleorman sau realizate în parteneriat cu aceasta de către alte
instituții de cultură din țară și județ.
Dintre cele mai importante manifestări desfășurate în anul 2017 se regăsesc cele:
 19 lansări de carte: Horia Gârbea - Celălalt țărm; Nicoleta Milea - Umbra lui
MIDAS; Domnița Flori Neaga - Toamna, ca o fregată; Gheorghe Stroe - Cină în
Valea Sării; Constantin T. Ciubotaru - Rătăcirea secundei; Valeriu Ion Găgiulescu Ultimul cioban; Florea Burtan - Tren printre zodii; Elena Buică - Sensul giratoriu al
vieții; Elena Buică - Între două lumi - Canada și România; Dan Botez - Ion
Gheorghe Maurer - Un intelectual la poarta comunismului; Stan V. Cristea - Marin
Preda. Repere biobibliografice; Victor Osăceanu - Fețele lui Ceaușescu; Cristian
Gabriel Moraru - Psalmi creativiști; Ion Duduveică - Pace vouă!; Virginia Vini
Popescu - Clonarea lui Jerry; Maria Timuc - Călători prin rânduiala divină; Maria
Timuc - Ovidiu Bojor - omul care a cucerit vârfurile; Mihail Ioanin - Pactul
însângerat înlănțuit în infern; Dorin Radu - Tovarășa Singurelu.
 3 simpozioane: Ziua Culturii Naționale; Experiențele frontului în literatura
română; Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci;
 8 expoziții de carte: Ziua Culturii Naționale; Mica Unire; 165 de ani de la nașterea
scriitorului Ion Luca Caragiale; 180 de ani de la nașterea scriitorului Ion Creangă;
8 Martie – Ziua Internațională a Femeii; Ziua Internațională a Teatrului; Cartea de
vacanță; Marin Preda – 95 de ani de la naștere.
 2 expoziții de tablouri: Toamnă violetă; Gingășie.
 2 expoziții de obiecte miniaturale: Dumbrava minunată; Cartea în miniatură.
 4 expoziții de obiecte: Semnul de carte; Cartea toamnei; Mărțișoare pentru suflet;
Magia sărbătorilor de iarnă.
 expoziția foto-documentară - Mozaic foto-documentar literar aparținând
jurnalistului Stan Ștefan.
 3 expoziții de pictură: Ziua Culturii Naționale; 8 Martie – Ziua Internațională a
Femeii; Magia sărbătorilor de iarnă.
 2 expoziții de icoane sculptate în basorelief/ pictate pe sticlă: Rădăcini creştine;
Magia sărbătorilor de iarnă.
 3 expoziții tematice: Unirea Principatelor Române; Alexandria – port și meșteșug;
1 Decembrie – Marea Unire.
 7 proiecții de film ce au inclus și dezbateri: Un sâmbure de îndoială; SUPER; E
carte, e film la bibliotecă - Ciuleandra; Intervalul (L’Intervalo); E carte, e film la
bibliotecă - Înainte să te cunosc; Zi aniversară pentru Educaţie la bibliotecă marcată de Ziua Internaţională a Educaţiei și de Ziua Educaţiei Nonformale; Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!
 4 momente artistice: Ziua Culturii Naționale; 8 Martie – Ziua Internațională a
Femeii, 1 Decembrie – Ziua Națională a României; Magia sărbătorilor de iarnă.
 4 momente muzicale cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda susținute
de Trupa Arhaic, Noelia Cherpec, Eduard Chircu și Octavian Broșteanu.
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 recitalul din lirica poetului Ștefan Vida Marinescu susținut de Mircea Domnaru în
cadrul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda.
 activități de prezentare a bibliotecii: - 44 de grupe de elevi: Școala altfel: Să știi
mai multe, să fii mai bun!
 vizitarea secțiilor bibliotecii: - 48 de grupe de elevi: Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!
 5 consfătuiri profesionale, 4 desfășurate în județ, una realizată la sediul
instituției, prilejuită de Ziua Bibliotecarului din România.
 9 ateliere profesionale cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda:
Adolescenții și biblioteca; Influența culturii organizaționale asupra dezvoltării
bibliotecilor publice; Stil și etichetă business; Conferința ANBPR Cluj–Napoca,
2017; Animația culturală în biblioteca publică; Atelier de confecționat ii
tradiționale; Ateliere digitale pentru părinți; Călușul botorogean; Moment folcloric.
 5 piese de teatru: La visite; O noapte furtunoasă; Un amănunt; Soarta; Visul unei
nopți de iarnă.
 programul de educație cinematografică CinEd cuprinzând 2 proiecții de film: Un
sâmbure de îndoială și Intervalul (L’Intervalo).
 EduCAB – proiect național inițiat de IPSOS România în parteneriat cu Biblioteca
Națională a României și ANBPR, la care Biblioteca Județeană Marin Preda a aderat
încă din anul 2015. Proiectul continuă și în anul 2018.
 4 cursuri pentru seniori și adolescenți: Inițiere în utilizarea calculatorului; Stil și
etichetă business; Mișcare scenică și interpretare; Curs de educație financiară Școala de bani.
 decernarea diplomelor B.J. ,,Marin Preda” Teleorman pe anul 2017 pentru:
Ștefan Stan, Dana Onel, Valentin Stângă, Cristian Ștefan, Anca Vasile, Aurelia
Bărbuț și Florian Cârstea.
 3 concursuri:
 Concursul pentru preșcolari În lumea poveștilor cu sprijinul Consiliului Județean
Teleorman.
 Concursul pentru adolescenți Bătălia cărților - finala națională cu participarea
elevilor: Grama George-Alexandru (Dobrotești) – Cititorul anului 2016 în
Teleorman la categoria Copii (11-13 ani) și Mărășescu Andreea-Alexandra (Roșiorii
de Vede) – Cititorul anului 2016 în Teleorman la categoria Adolescenți (14-18 ani),
ce au obținut diplome de participare.
 Concursul de creație literară pentru elevi Copiii noștri talentați cu sprijinul
Consiliului Județean Teleorman.
Din cele 26 de acțiuni culturale programate din programul minimal al anului 2017, 25
de manifestări au fost realizate cu sume modice, cuprinse între 30 lei și 100 lei/acțiune.
Singurul eveniment cultural major ce a necesitat alocarea unei sume mai mari (7.400
lei) a fost Proiectul național Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman, ediția a
XIX-a, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Teleorman și în colaborare cu
Primăria municipiului Alexandria, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
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Publice din România (ANBPR), Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii
Tradiționale Teleorman, Muzeul Județean Teleorman, Direcția pentru Cultură, Educație,
Creație și Sport Roșiorii de Vede precum și cu bibliotecile județene ,,Christian Tell” Gorj,
,,Dinicu Golescu” Argeș și ,,Ion Minulescu” Olt.
Celelalte 59 de acțiuni desfășurate în 2017 și care nu au fost incluse în Programul
minimal, au necesitat cheltuieli de aproximativ 20 - 40 lei/acțiune. Sumele respective s-au
alocat în special pentru tipărirea de afișe, promovarea evenimentului și realizarea unui
mediu ambiant care să satisfacă necesitățile minime de protocol.
În momentul redactării acestui raport, Programul minimal de acțiuni de interes județean
pentru anul 2018 prevede un număr de 24 manifestări culturale, cărora li se vor aloca sume
cuprinse între 30 și 100 lei/manifestare, dar și o serie de acțiuni ce presupun costuri mai
mari.
1. În ceea ce privește desfășurarea Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda, proiect
național de tradiție ce va ajunge la cea de-a XX-a ediție, se va realiza ca de obicei, la
jumătatea lunii noiembrie 2018, în colaborare și cu sprijinul Consiliului Județean
Teleorman, costurile pentru derularea manifestărilor fiind de cca. 9.000 de lei.
2. O importanță deosebită în acest an va fi acordată Centenarului Marii Uniri. Cu
acest prilej vor avea loc mai multe manifestări cultural-artistice ce se vor desfășura atât la
sediul instituției, în județ, dar și la Alba-Iulia. Suma alocată acțiunilor ce se vor desfășura
de-a lungul anului este de cca 10.000 lei. Amintim astfel, temele activităților prevăzute în
planul minimal de acțiuni: Centenarul României; Noctura bibliotecilor; Mândru că sunt
român; 100 de ani de la Marea Unire.
3. Cu privire la continuitatea proiectului ce implică utilizarea softului integrat de
bibliotecă, TINREAD va fi necesară suma de 21 mii lei pentru implementarea Modulului
Circulație și achiziționarea a 30 de licențe pentru utilizatori.
4. Proiectul Biblionet – proiect finanțat de Fundația IREX, care este deja implementat
la nivelul a 33 de biblioteci publice din județ necesită monitorizarea derulării programului
Biblionet – lumea în biblioteca mea și implică doar costurile aferente transportului în
comunele respective.
5. Bătălia cărților – proiect național constând într-un concurs de lectură pentru copii
(11-13 ani) și adolescenți (14-18 ani) realizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană
Octavian Goga Cluj, precum și cu alte 8 biblioteci județene care fac parte din acest
program. În anul 2018 se va desfășura cea de-a V-a ediție a concursului (a IV-a ediție de
participare a bibliotecii noastre) ce implică un buget de 4.000 lei reprezentând achiziția de
carte specifică concursului, promovarea proiectului, premierea câștigătorilor etapei
județene, transportul și cazarea participanților la finala națională.
MANAGER,
VIOREL FOTA
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G. ANEXE
G.1.
ANEXA Nr. 1
Programul acţiunilor culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Marin Preda în colaborare cu
Consiliul Judeţean Teleorman, a căror finanţare se va prevede în bugetul autorităţii administraţiei
publice judeţene
Nr.
Acţiunea
Crt.
1. „Bătălia cărților” - concurs de lectură pentru copii
și adolescenți;
2. „În lumea poveștilor” - concurs județean pentru
preșcolari;
3. „Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda” - proiect
național cuprinzând dezbateri, lansări de carte,
întâlniri profesionale, decernarea diplomelor
Bibliotecii Județene Marin Preda, expoziții și
programe artistice;
4. „Copiii noștri talentați” - concurs județean de
creație literară pentru elevi.

Perioada de desfăşurare
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martie - septembrie

Suma totală
în mii lei
2

mai

3

noiembrie

3

noiembrie - decembrie

2

G.2.
ANEXA Nr. 2
Programul acţiunilor culturale organizate de Biblioteca Municipală şi Judeţeană Marin Preda în
colaborare cu Primăria Municipiului Alexandria
Nr.
Acţiunea
Crt.
1. Centru de informare
comunitară
2. Ziua Bibliotecarului
3. Oameni şi cărţi

Descriere

Perioada de desfăşurare

Materiale promoţionale,
materiale de informare

Martie

Suma totală
în mii lei
3

Invitaţii, cazare, diplome,
premii
Decont transport cazare,
protocol pentru invitaţi

Aprilie

2

În sume egale trimestriale

3

Noiembrie

3

În sume egale trimestriale

3

În sume egale trimestriale

8

În sume egale lunar

6

4. Ziua bibliotecii Municipale Invitaţii, cazare, diplome,
şi Judeţene Marin Preda premii
Premii pentru cetăţeni în
5. Biblioteca aparţine
comunităţii
cadrul activităţilor
desfăşurate
Publicarea unor lucrări
6. Sprijin pentru autori
teleormăneni
7. Materiale publicitare de
promovare a serviciilor
de bibliotecă

Editare: calendare, semne de
carte, pliante
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G.3.
ANEXA Nr. 3
Programul minimal de acțiuni, de interes județean, preconizate să se desfășoare anual
Nr.
crt.

Data

1.

15.01

2.

24.01

3.

30.01

4.

24.02

5.

08.03

6.

21.03

7.

16-20.04

Domeniul/
Obiectivul/
Acţiunile înscrise în plan

Prezentarea pe scurt a
acţiunilor ce urmează să fie
realizate şi a Indicatorilor –
Cuantificarea acţiunilor
„Ziua Culturii Naţionale”
Simpozion județean
Expoziţie de carte din fondul
Eminescu si filatelie
„Unirea Principatelor Române”
Simpozion
Expoziţie de carte
„Caragiale la Biblioteca Judeţeană” Colocviu
Expoziţie de carte
Momente artistice
,,De dragoste … de Dragobete”
Expoziţie de carte
Expoziţie de desene
Momente artistice
„De ziua mamei”
Expoziţie de desene
Program artistic
,,Ziua Internaţională a Poeziei”
Expoziţie de carte
Program artistic
,,Școala altfel: Să știi mai multe, să Expoziţie de carte
fii mai bun!”
Program artistic
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Colaboratori, termen de
finalizare, alte observaţii.

Colaborare cu Direcţia
Județeană pentru Cultură
Teleorman
Colaborare cu instituţiile de
învăţământ din Teleorman
Colaborare cu licee, şcoli şi
grădiniţe din judeţ
Colaborare cu licee, şcoli şi
grădiniţe din judeţ
Participă preşcolari, elevi de
la şcolile din judeţ
Colaborare cu profesorii din
licee. Participă elevi de liceu
din Alexandria
Colaborare cu profesorii din
licee alexăndrene

8.

23.04

„Ziua bibliotecarului”

9.

03-08.05

,,Sărbătoarea Paștelui”

10.

09.05

,,Ziua Europei’’

11.

25.05

„În lumea poveștilor”

12.

01.06

„1 iunie - Ziua copilului”

13.

20.06-09.09 ,,Cartea de vacanță”

14.

24.06

15.

02-06.07

16.

02-08.08

,,Bookfest”

Expoziţie de carte
Întalnire cu bibliotecarii din
județ

Colaborare cu Direcţia
Județeană pentru Cultură
Teleorman. Participă
bibliotecari din bibliotecile
publice din județ
Expoziţie de carte
Colaborare cu profesorii din
Momente artistice
școlile gimnaziale
Expoziţie de carte
Colaborare cu Primăria
Momente artistice
municipiului Alexandria
Participă elevi de la școlile
din Alexandria
Concurs județean pentru
Colaborare cu Consiliul
preșcolari
Județean. Participă cadre
didactice și elevi din județ
Expoziţie de carte pentru copii Colaborare cu instituţiile de
Program artistic
învăţământ din Teleorman
Expoziție de carte de vacanță Participă utilizatorii ce
frecventează biblioteca pe
perioada vacanței
Vizită documentară la Salonul Colaborare cu bibliotecarii
de carte Bucureşti
din județ

„Inițiere în utilizarea calculatorului” Cursuri de inițiere pentru adulți
și seniori
„E carte, e film la bibliotecă”
Proiecție de film
Dezbatere
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Participă persoane vârstnice
din Alexandria
Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005

17.

31.08

„Zilele Municipiului Alexandria”

18.

16.09

„Biblioteca - centru cultural”

19.

18-19.09

20.

24.10

21.

,,Zilele Marin Preda”

Simpozion judeţean
Expoziție tematică
Dezbatere

Expoziție carte
Simpozion

Expoziție carte
Premieri
28.10-05.12 „Copiii noştri talentaţi” – jurizare și Concurs judeţean de creaţie
premierea câștigătorilor
literară pentru elevi

22.

16-17.11

23.

01.12

„Salonul editurilor teleormănene”

„Zilele Bibliotecii Judeţene Marin Dezbateri, lansări de carte,
Preda” Teleorman
întâlniri profesionale,
decernarea premiilor revistei
,,Caligraf”, a diplomelor
Bibliotecii Județene Marin
Preda, expoziții și programe
artistice
,,Unire în cuget și simțiri”

Simpozion
Expoziție de carte
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Colaborare cu Primăria
Alexandria
Colaborare cu Consiliul
Judeţean Teleorman.
Participă elevi, cadre
didactice, bibliotecari
Colaborare cu Centrul
Județean de Conservare și
Promovare a Culturii
Tradiționale Teleorman
Participă edituri din
Teleorman, scriitori
Consiliul Județean
Teleorman
Inspectoratul Școlar
Județean Teleorman
Colaborare cu Consiliul
Judeţean Teleorman,
Primăria Alexandria și o
bibliotecă județeană din țară

Colaborare cu licee din județ

24.

03.12

„Ziua Internaţională a persoanelor Dezbatere
cu dizabilităţi”

25.

17-22.12

„Revoluția română”

26.

25-31.12

„Sărbătorile creştine la români”

Expoziţie de carte,
Dezbatere
Expoziţie de carte,
Expoziție de icoane

63

Colaborare cu Filiala
Interjudețeană TeleormanGiurgiu Asociația
Nevăzătorilor din Romania
Participă persoane cu
dificultăți de vedere
Colaborare cu profesori de
istorie din județ
Colaborare cu profesorii din
școlile gimnaziale

G.4.
ANEXA Nr. 4
Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2018
Nr.
crt.

Data

1.

15.01.2018

2.

23.01.2018

3.

13.02.2018

4.

01-09.03.2018

5.

07.03.2018

6.

02.04.2018

7.

02-15.04.2018

Domeniul/
Obiectivul/
Acţiunile înscrise în plan

Prezentarea pe scurt a
Colaboratori,
acţiunilor ce urmează să fie termen de finalizare,
realizate şi a Indicatorilor –
alte observaţii
Cuantificarea acţiunilor
„Ziua Culturii Naționale”
Simpozion
Direcția Județeană
Expoziţie de carte
pentru Cultură
Teleorman și profesori
de limba română și elevi
din județ
„Unirea Principatelor
Expoziție de carte
Participă elevi și cadre
Române”
Moment artistic
didactice din Alexandria
„E carte, e film la bibliotecă!” Dezbatere și proiecție de film Participă membrele
(170 de ani de la nașterea lui
Centrului socio-cultural
Ioan Slavici)
Femina 2005
„Vine, vine primăvara!”
Expoziţie de mărțișoare și
Participă preșcolari și
felicitări
elevi din județ
„De ziua ta, femeie!”
Moment literar-artistic
Participă elevi și cadre
didactice din Alexandria
„Biblioteca în aer liber”
Inaugurarea unui nou
Consiliul Județean
serviciu de bibliotecă
Teleorman, utilizatori ce
frecventează biblioteca
„Școala altfel”
Activități de prezentare a
Participă preșcolari,
bibliotecii
elevi și cadre didactice
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8.

15.04.2018

9.

23-27.04.2018

10.

„Bătălia cărților”

Vizitarea secțiilor bibliotecii
Lansarea ediției 2018 a
concursului de lectură pentru
adolescenți

din Alexandria și județ
Consiliul Județean
Teleorman. Participă
elevi de la liceele
teleormănene
Participă bibliotecari
din bibliotecile publice
teleormănene
Direcția Județeană
pentru Cultură
Teleorman
Participă oameni de
cultură din țară și județ
Consiliul Județean și
Inspectoratul Școlar
Teleorman.
Participă elevi din școli
și licee teleormănene
Primăria Islaz

“Ziua Bibliotecarului din
România”

Consfătuire profesională

09.05.2018

„Anul European al
Patrimoniului”

Simpozion dedicat
Centenarului Marii Uniri

11.

25.05.2018

„În lumea poveștilor”

Concurs pentru preșcolari

12.

05.06.2018

„CinEd”

13.

08.06.2018

„Proclamația de la Islaz”

14.

20.0615.09.2018

„Cartea de vacanță”

15.

09-13.07.2018

16.

27-31.08.2018

„Inițiere în utilizarea
calculatorului”
„Zilele Municipiului
Alexandria”

Program de educație
cinematografică
Manifestare dedicată
Centenarului Marii Uniri
Expoziție de carte de vacanță Participă utilizatorii ce
frecventează biblioteca
în timpul vacanței
Cursuri pentru adulți și
Participă persoane
seniori
adulte din Alexandria
Expoziție tematică
Participă utilizatori ai
serviciilor de bibliotecă
65

17.

18.09.2018

„E carte, e film la bibliotecă”

18.

25-29.09.2018

19.

05.10.2018

„Anul 1918 în Teleorman”

Manifestare dedicată
Centenarului Marii Uniri

20.

09.10.2018

„CinEd”

21.

14-16.11.2018

Program de educație
cinematografică
Dezbateri, lansări de carte,
întâlniri profesionale,
decernarea premiilor revistei
„Caligraf”, decernarea
diplomelor Bibliotecii
Județene Marin Preda,
expoziții și programe
artistice

22.

29.11.2018

“Mândru că sunt român”

„Zilele Bibliotecii Județene
Marin Preda”, ediția a XX-a

„1 Decembrie – Centenar
Marea Unire”
“ Unitate la 100+100”

Dezbatere și proiecție de film Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005
Atelier de pictură și artă
Participă elevi și cadre
tradițională românească
didactice din Alexandria

Simpozion
Concurs național de creație
(literatură, artă) ANBPR
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Participă Asociația
Veteranilor din unitățile
militare și Direcția
Județeană pentru
Cultură Teleorman
Participă elevi din școli
și licee teleormănene
Consiliul Județean
Teleorman.
Participă scriitori, cadre
didactice, publiciști,
bibliotecari din țară și
din județ

Participă scriitori,
istorici, elevi și cadre
didactice din județ
Direcția Județeană
pentru Cultură

23.

06.12.2018

24.

10-21.12.2018

„Copiii noștri talentați” –
Premierea câștigătorilor

Concurs de creație literară
pentru elevi

„Sărbătorile creștine la
români”

Expoziții tematice
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Teleorman
Consiliul Județean
Teleorman. Participă
elevi și profesori de
limba română
Participă preșcolari,
elevi, cadre didactice
din Alexandria și județ

G.5.
ANEXA Nr. 5
Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2019
Nr. crt. Data

Domeniul/
Obiectivul/
Acţiunile înscrise în plan

1.

15.01.2019

„Ziua Culturii Naționale”
„Eminescu – poet național și
universal”
„160 de ani de la Unirea
Principatelor Române”
„Sărbătoarea Dragobetelui”

2.

22.01.2019

3.

24.02.2019

4.

16.04.2019

5.

18-22.04.2019

6.

22.04.2019

„Ziua Bibliotecarului din
România”

7.

22.04.2019

„125 de ani de la nașterea lui
Camil Petrescu”

„140 de ani de la nașterea lui
Gala Galaction”
„Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!”

Prezentarea pe scurt a
acţiunilor ce urmează să fie
realizate şi a Indicatorilor –
Cuantificarea acţiunilor
Simpozion
Expoziţie de carte
Expoziție de carte
Moment artistic
Dezbatere
Moment artistic
Simpozion judeţean
Activități de prezentare a
bibliotecii
Vizitarea secțiilor bibliotecii
Consfătuire profesională

Simpozion judeţean
68

Colaboratori, termen
de finalizare, alte
observaţii
Participă profesori de
limba română și elevi
din județ
Participă elevi și cadre
didactice din Alexandria
Participă elevi din licee
Participă profesori de
limba română
Participă preșcolari,
elevi și cadre didactice
din Alexandria și județ
Participă bibliotecari
din bibliotecile publice
teleormănene
Participă profesori de
limba română din județ

8.

25.05.2019

9.

05.06.2019

10.

19.06.2019

11.

20.0609.09.2019

12.

04-08.07.2019

13.

12.07.2019

14.

29.0802.09.2019
20.09.2019

15.

17.

26.0907.10.2019
10.10.2019

18.

20.10.2019

16.

„În lumea poveștilor”

Concurs pentru preșcolari

Consiliul Județean
Teleorman. Participă
cadre didactice din județ
„Ziua Mondială a Mediului” Simpozion în parteneriat cu
Participă elevi și cadre
CPECA Teleorman
didactice din Alexandria
„120 de ani de la nașterea lui Colocviu județean
Participă profesori de
George Călinescu”
limba română
„Cartea de vacanță”
Expoziție de carte de vacanță Participă utilizatorii ce
frecventează biblioteca
în timpul vacanței
„Inițiere în utilizarea
Cursuri de inițiere pentru
Participă persoane
calculatorului”
adulți și seniori
vârstnice din Alexandria
„110 ani de la nașterea lui
Simpozion judeţean
Participă profesori de
Constantin Noica”
limba română din județ
„Alexandria pe treptele
Expoziție tematică
Participă colecționari
istoriei”
locali
„E carte, e film la bibliotecă” Dezbatere și proiecție de film Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005
„Toamna de aur”
Expoziții de pictură
Participă pictori din
Alexandria
„Ziua Educației Nonformale” Atelier practic pentru elevi
Participă elevi și
profesori din Alexandria
„Medicina naturistă – tinerețe Dezbatere tematică
Participă membrele
fără bătrânețe”
Centrului socio-cultural
Femina 2005
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19.

28.10.2019

20.

17-18.11.2019

21.

01.12.2019

22.

06.12.2019

23.

19-23.12.2019

„Bătălia cărților”

Concurs de lectură pentru
adolescenți

„Zilele Bibliotecii Județene
Marin Preda” ediția a XXI-a

Dezbateri, lansări de carte,
întâlniri profesionale,
decernarea premiilor revistei
„Caligraf”, a diplomelor
Bibliotecii Județene Marin
Preda, expoziții și programe
artistice
Program artistic
Expoziție de carte
Concurs de creație literară
pentru elevi

„Pe-al nostru steag e scris Unire”
„Copiii noștri talentați” –
Premierea câștigătorilor

„Sărbătorile creștine”

Expoziție de carte și desene
Momente artistice

70

Consiliul Județean
Teleorman. Participă
elevi de la liceele
teleormănene
Consiliul Județean
Teleorman și o
bibliotecă județeană din
țară. Participă scriitori,
cadre didactice,
publiciști și bibliotecari
din țară și județ
Participă elevi și cadre
didactice
Consiliul Județean
Teleorman. Participă
elevi și profesori de
limba română
Participă preșcolari,
elevi, cadre didactice de
la unități de învățământ
din Alexandria

G.6.
ANEXA Nr. 6
Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2020
Nr. crt. Data

1.

15.01.2020

2.

22.01.2020

3.

24.02.2020

4.

25.02.2020

5.

20.03.2020

6.

21.03.2020

7.

18-22.04.2020

8.

22.04.2020

Domeniul/
Obiectivul/
Acţiunile înscrise în plan
„Ziua Culturii Naționale”
„170 de ani de la nașterea lui
Mihai Eminescu”
„Unirea Principatelor
Române”
„De dragoste… de
Dragobete”
„185 de ani de la nașterea lui
Alexandru Depărățeanu”
„200 de ani de la nașterea lui
Alexandru Ioan Cuza”
„Ziua Internațională a
Poeziei”
„Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!”
„Ziua Bibliotecarului din
România”

Prezentarea pe scurt a
acţiunilor ce urmează să fie
realizate şi a Indicatorilor –
Cuantificarea acţiunilor
Simpozion județean
Expoziţie de carte
Moment artistic
Expoziție de carte
Moment artistic
Expoziție de desene
Dezbatere și moment artistic
Simpozion judeţean
Simpozion judeţean
Expoziție de carte
Momente artistice
Activități de prezentare a
bibliotecii
Vizitarea secțiilor bibliotecii
Consfătuire profesională
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Colaboratori, termen
de finalizare, alte
observaţii
Participă profesori de
limba română din județ
Participă elevi și cadre
didactice din Alexandria
Participă elevi din licee
Participă profesori de
limba română
Participă cadre didactice
din județ
Participă elevi din licee
din Alexandria
Participă preșcolari,
elevi și cadre didactice
din Alexandria și județ
Participă bibliotecari
din bibliotecile publice
teleormănene

9.

25.05.2020

„În lumea poveștilor”

10.

01.06.2020

„Ziua Internațională a
Ocrotirii Copilului”

11.

20.0609.09.2020

„Cartea de vacanță”

12.

04-08.07.2020

13.

29.0802.09.2020
20.09.2020

14.

„Inițiere în utilizarea
calculatorului”
„Alexandria la ceas
aniversar”
„E carte, e film la bibliotecă”

„Culorile toamnei”

16.

26.0907.10.2020
10.10.2020

17.

18.10.2020

„Viață sănătoasă cu ajutorul
plantelor”

18.

28.10.2020

„Bătălia cărților”

15.

„Ziua Educației Nonformale”

Concurs pentru preșcolari

Consiliul Județean
Teleorman. Participă
cadre didactice din județ
Expoziții de desene
Participă elevi și cadre
Programe artistice
didactice de la unități de
învățământ din
Alexandria
Expoziție de carte de vacanță Participă utilizatorii ce
frecventează biblioteca
în timpul vacanței
Cursuri de inițiere pentru
Participă persoane
adulți și seniori
vârstnice din Alexandria
Expoziție tematică
Participă colecționari
locali
Dezbatere și proiecție de film Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005
Expoziții de pictură
Participă pictori din
Alexandria
Atelier practic pentru elevi
Participă elevi și
profesori din Alexandria
Dezbatere tematică
Participă membrele
Centrului socio-cultural
Femina 2005
Concurs de lectură pentru
Participă elevi de la
adolescenți
liceele teleormănene
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19.

17-18.11.2020

20.

27.11.2020

21.

01.12.2020

22.

06.12.2020

23.

19-23.12.2020

„Zilele Bibliotecii Județene
Dezbateri, lansări de carte,
Marin Preda” ediția a XXII-a întâlniri profesionale,
decernarea premiilor revistei
„Caligraf”, a diplomelor
Bibliotecii Județene Marin
Preda, expoziții și programe
artistice
„135 de ani de la nașterea lui Simpozion județean
Liviu Rebreanu”
„1 Decembrie – Ziua
Program artistic
Națională a României”
Expoziție tematică
„Copiii noștri talentați” –
Concurs de creație literară
Premierea câștigătorilor
pentru elevi

„Crăciunul – sărbătoarea
tuturor creștinilor”

Expoziție de carte și desene
Momente artistice

73

Consiliul Județean
Teleorman și o
bibliotecă județeană din
țară. Participă scriitori,
cadre didactice,
publiciști și bibliotecari
din țară și județ
Participă cadre didactice
din județ
Participă elevi și cadre
didactice
Consiliul Județean
Teleorman. Participă
elevi și profesori de
limba română
Participă preșcolari,
elevi, cadre didactice de
la unități de învățământ
din Alexandria

G.7.
ANEXA Nr. 7
Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2021
(perioada 01.01-01.05.2021)
Nr. crt. Data

Domeniul/
Obiectivul/
Acţiunile înscrise în plan

1.

15.01.2021

„Ziua Culturii Naționale”
„Eminescu – geniul culturii
române”
„Unirea Principatelor
Române”
„De Dragobete iubește
românește”
„Mărțișor pentru mama”

2.

22.01.2021

3.

24.02.2021

4.

01.03.2021

5.

18-22.04.2021

„Școala altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!”

6.

22.04.2021

„Ziua Bibliotecarului din
România”

Prezentarea pe scurt a
acţiunilor ce urmează să fie
realizate şi a Indicatorilor –
Cuantificarea acţiunilor
Simpozion
Expoziţie de carte

Colaboratori, termen
de finalizare, alte
observaţii

Expoziție de carte
Moment artistic
Dezbatere și moment artistic

Participă elevi și cadre
didactice din Alexandria
Participă elevi din licee

Expoziție de felicitări,
desene și mărțișoare

Participă preșcolari și
cadre didactice de la
grădinițe din Alexandria
Participă preșcolari,
elevi și cadre didactice
din Alexandria și județ
Participă bibliotecari
din bibliotecile publice
teleormănene

Activități de prezentare a
bibliotecii
Vizitarea secțiilor bibliotecii
Consfătuire profesională

74

Participă profesori de
limba română din județ

