RAPORT DE ACTIVITATE
aferent perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2012

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „I. H. RĂDULESCU” DÂMBOVIŢA

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca
Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, aflată în subordinea sa, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,
denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de
evaluare.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01. 01. 2012 la 31. 12. 2012.
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în
raport cu sistemul instituţional existent
A.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
În cursul anului 2012, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a colaborat cu
următoarele instituţii:
- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Instituţia
Prefectului Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, primării din judeţ,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa,
Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, Camera de Comerţ şi Industrie
Dâmboviţa, Agenţia de Mediu Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic
-

instituţii de cultură: Arhiepiscopia Târgoviştei, Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească”, Liceul de Artă
„Bălaşa Doamna”, Teatrul Municipal Târgovişte, Palatul Copiilor, Arhivele Statului
Filiala Dâmboviţa, Societatea Scriitorilor Târgovişteni.

-

organizaţii neguvernamentale: Fundaţia Andrei, Fundaţia Ecomondia, Asociaţia de
prietenie româno-cubaneză „Jose Marti” Târgovişte, Asociaţia Chindia, Asociaţia
cultural-literară „Virgil Constantin Bănescu”, Asociaţia Culturală „Prietenii lui Mircea
Eliade”, Asociaţia Zaedno a bulgarilor din Târgovişte, Asociaţia Romanes, Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor Filiala Dâmboviţa, ANBPR, Fundaţia Cartea Călătoare,
Fundaţia IREX, Filiala Dâmboviţa a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război,
Asociaţia Ambasadorii Prieteniei, Asociaţia Cultural – Literară „Josef Pildner”,
Fundaţia Culturală „Traian Tr. Cepoiu”, Centrul Cultural Pucioasa, Asociaţia
EXCEDO - Pentru Accelerarea Succesului Tinerilor Români.

-

universităţi, licee, colegii: Universitatea „Valahia” Târgovişte, Universitatea
Bucureşti; Licee şi şcoli dâmboviţene.

-

edituri: Cetatea de Scaun; Gimnasium; Transversal; Tritonic; Eikon; Trei; ALL;
Corint; RAO; PROLIBRIS, Humanitas, Cartea Românească, Bibliotheca, Singur;
CECCAR; Muzeul Naţional al Literaturii Române; Nemira; Valahia University Press;
Arhiepiscopia Târgoviştei; Casa de Pariuri Literare.

-

colaboratori la nivel naţional şi internaţional: Centrul Cultural American al
Ambasadei SUA la Bucureşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti,

Reprezentanţa Comisiei Europene din România, Biblioteca Judeţeană „Dinicu
Golescu” Argeş, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Bucureşti
(ANPCDEFP), Biblioteca Publică Ciudad Real (Spania), Biblioteca „Petr Stepanov”
Târgovişte (Bulgaria), Biblioteca „B. P. Hasdeu” Chişinău (Republica Moldova),
FEDROM (Federaţia Asociaţiilor Româneşti din Spania).
A.2. Participarea în calitate de partener la programe/proiecte europene /internaţionale
Proiecte:
1. „Biblionet - lumea în biblioteca mea” - proiect finanţat integral de Fundaţia Bill şi
Melinda Gates.
2. Europe Direct Târgovişte - proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în
valoare de 12.000 euro în anul 2012, axat pe informarea cetăţenilor privind oricare
dintre domeniile de activitate ale instituţiilor UE.
3. Playagame@biblioteca.ta! – proiect finanţat de Centrul Mortenson USA. Perioada de
derulare 1 septembrie 2011 – 31 august 2012.
4. Tradiţie şi inovaţie la biblioteca ta! – proiect finanţat de Banca Mondială şi
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Perioada de derulare iunie –
septembrie 2012.
5. Fii activ, creativ şi respectă-ţi semenii! – cursuri de teatru forum - proiect finanţat de
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa. Perioada de derulare 30 iulie – 2
august 2012.
6. Fantasy land – ludoteca din parc. Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Programul Tineret în acţiune. Perioada de derulare 9 mai – 11 septembrie 2012.
A. 3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
Proiectele derulate de Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa au fost
promovate prin:
-

-

-

diseminarea informaţiei prin mijloacele mass-media (presă scrisă, radio - TV),
afişaj la sediul instituţiei, dar şi în alte puncte din oraş, distribuirea de materiale
(fluturaşi, pliante, afişe, invitaţii etc.);
transmiterea agendei culturale, în format electronic şi tradiţional, către numeroşi
colaboratori şi utilizatori;
încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar
din Târgovişte şi din judeţ;
promovarea activităţilor pe paginile web şi pe blogul instituţiei:
o www.bjdb.ro
o http://bibliotecajudeteanadambovita.wordpress.com/
o http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Ion-HeliadeRadulescu-Dambovita/202200653195423?ref=hl
o www.edtargoviste.ro
deplasări în unităţile de învăţământ din Târgovişte, deplasări în teritoriu, acţiuni
organizate în comun cu bibliotecile din judeţ şi din ţară, contactul telefonic cu
numeroşi colaboratori.

4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR / de
strategii media
În vederea promovării imaginii instituţiei au fost întreprinse următoarele activităţi de relaţii
publice:
- consolidarea comunicării cu mediul intern al instituţiei (consultări privind
elaborarea calendarului de evenimente culturale şi a agendei culturale, diseminarea
informaţiei, organizarea de întâlniri periodice pe teme profesionale etc.);
- cercetarea şi evaluarea impactului şi rolului instituţiei în rândul membrilor
comunităţii locale (anchete, sondaje de opinie);
- gestionarea relaţiilor cu membrii comunităţii locale (autorităţi publice locale,
ONG-uri, instituţii de cultură, mediul privat etc.) şi comunicarea permanentă cu
toate categoriile de public în vederea organizării de evenimente destinate tuturor
palierelor de vârstă;
- organizarea de interviuri, cu ocazia lansării unor proiecte de anvergură sau în
scopul informării publicului cu privire la evenimentele organizate de instituţie;
- elaborarea comunicatelor de presă şi a informaţiilor legate de evenimente
transmise periodic în format electronic;
- redactarea materialelor de promovare: afişe, pliante, fluturaşi, programe,
cataloage, mape personalizate, ghidul bibliotecii etc.
- creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă.
A. 5. Apariţii în presa de specialitate
-

108 articole (formă tipărită)
89 interviuri radio - TV, emisiuni culturale (Radio Minisat, Radio România
Cultural, Realitatea TV, TVR 1, Columna TV, TTV, MDI, Dâmboviţa TV).

A.6. Profilul beneficiarului actual:
Între beneficiarii instituţiei noastre se pot număra cele mai diverse categorii socioprofesionale şi de vârstă.
Începând cu anul 2012 a crescut numărul solicitărilor noilor servicii de bibliotecă din
partea utilizatorilor seniori (pensionari). Sunt cerute mai ales cursurile de limbi străine şi de
iniţiere în utilizarea calculatorului. Acest lucru exprimă o schimbare în mentalitatea
persoanelor de vârsta a III-a, care văd utilitatea învăţării pe tot parcursul vieţii şi care, găsesc
la bibliotecă, un loc propice acesteia.
Statistică utilizatori
- înscrişi:
- număr vizite virtuale:
- frecvenţa:

10.197
95.303
153.186

- număr participanţi la evenimentele culturale: 23.861

Activitatea Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa privind serviciile
pentru utilizatori şi atragerea spre informaţii, studiu şi lectură se concretizează prin următorii
indicatori:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Indicator

Valoare
2012
153.186
10.197
95.303

Număr de vizite la bibliotecă (frecvenţa)
Număr de utilizatori înscrişi
Număr de vizite on-line la serviciile
bibliotecii
4. Număr de documente consultate
237.557
5. Total documente intrate
3.636
6. Documente
existente în
colecţiile
327.827
instituţiei
7. Număr total apariţii în presă referitoare la - articole (forma tipărită): 108
activitatea bibliotecii
- interviuri radio – TV: 89
8. Număr total de activităţi culturale
513
organizate
9. Participanţi activităţi culturale
23.861
10. Număr voluntari
100

A.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Utilizatorii bibliotecii pe categorii de vârstă şi statut ocupaţional:
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A.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei
-

Biblioteca dispune de următoarele spaţii:
un sediu central aflat în administrare de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în strada
Stelea, nr. 2 cu o suprafaţă de 2443.29 mp cu secţii de împrumut la domiciliu, săli

-

de lectură, depozite, birouri, spaţii de acces şi spaţii de primire a publicului. Este o
clădire care dispune de încălzire centrală şi acoperiş nou, fiind reabilitată şi extinsă în
anul 2011.
Filiala Micro IX ce funcţionează într-un apartament proprietate, strada Avram Iancu,
bl. 17 scara C, cu o suprafaţă de 33 mp. Este în stare bună cu utilităţile necesare,
centrala termica, apometre (necesită branşament separat la apă şi canalizare).
Filiala pentru copii: funcţionează într-un spaţiu aflat în proprietatea Primăriei
Târgovişte, plasat pe Calea Domnească nr. 208. Imobilul este considerat casă de
patrimoniu, ceea ce limitează îmbunătăţirile ce-i pot fi aduse.
A. 9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată

•

Începând cu 1 aprilie 2012, Filiala pentru copii a Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
funcţionează într-un nou spaţiu (Casa Fusea-Pârvulescu din Calea Domnească, nr. 208)

•

Filiala pentru copii a Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa a fost echipată cu noi
echipamente informatice primite prin Programul „Biblionet-lumea în biblioteca mea”.
B. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
B.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei

I. Programul de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii
Dezvoltarea fondurilor bibliotecii s-a realizat prin: achiziţionarea curentă de
documente, abonamente pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii, Depozit
legal, schimb interbibliotecar.
Planul anual de achiziţie a documentelor de bibliotecă a fost conceput urmărindu-se în
permanenţă structura colecţiilor deja constituite, relaţia directă dintre cerinţele publicului şi
resursele financiare alocate.
Din punct de vedere financiar în anul 2012 s-au cheltuit 59910.56 lei pentru achiziţia
de documente.
În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţă un număr de 3636 u. b. în valoare de
64380.24 lei, situaţie, care după tipuri de documente şi modalităţi de achiziţii, se prezintă
astfel:
TIP DOCUMENT
CĂRŢI
CĂRŢI DEPOZIT LEGAL
CARTE ELECTRONICĂ CD-DL
PERIODICE
PERIODICE DL
PERIODICE ELECTRONICE CD
PERIODICE ELECTRONICE CD-DL
CD
DVD
TOTAL

CANTITATE
2507
107
7
704
106
6
4
29
84
3554

VALOARE
41221.87
1955.15
82.00
15028.28
1711.16
57.00
39.00
935.78
3350.00
64380.24

Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă au fost
luate în evidenţa primară (clasic) şi individuală (automatizat în modulul de evidenţă TINLIB).

În cursul anului 2012 au fost scoase din evidenţele bibliotecii 9478 u. b. în valoare de
2966.02 lei.
Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene “I. H.
Rădulescu” Dâmboviţa la sfârşitul anului 2012 este de 327.663 u.b. în valoare de 1038125.14
lei.
La începutul anului 2012 a fost reluată acţiunea de înzestrare a bibliotecilor din judeţ
cu carte şi publicaţii seriale în limba franceză provenite din donaţii primite de Biblioteca
Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. Astfel au fost transferate 289 u.b. (carte) şi 82 u.b.
(periodice) în valoare de 3.71 lei.
II. Programul de informatizare a bibliotecii:
Activitatea de prelucrare a documentelor desfăşurată în sistem automatizat a constat în
completarea curentă şi retrospectivă a catalogului electronic cu 10.034 de înregistrări (7.946
titluri).
Situaţia prelucrărilor curente şi retrospective în sistem informatizat pentru toate
tipurile de documente în anul 2012:
TIP PRELUCRARE
NR. ÎNREGISTRĂRI
NR. TITLURI
PRELUCRĂRI CURENTE
3.209
2.036
PRELUCRĂRI RETROSPECTIVE
6.825
5.910
TOTAL
10.034
7.946
Dezvoltarea infrastructurii tehnologice a fost asigurată prin următoarele direcţii de
acţiune:
 asigurarea infrastructurii necesare susţinerii automatizării serviciilor;
 accesul la cataloagele de date bibliografice se realizează prin modulul OPAC al
programului TINLIB (în reţeaua locală) şi on-line prin programul e-Bibliophil;
 începerea procesului de digitizare a documentelor pentru care biblioteca este deţinător
de drepturi de copyright integrale, conform legislaţiei în vigoare:
În 2012 au fost digitizate:
- discuri de vinil
- fotografii
 a fost extinsă reţeaua de calculatoare a bibliotecii cu 11 posturi de lucru pentru
utilizatori
 s-a început lucrul la site-ul de memorie culturală al judeţului Dâmboviţa –
www.dambovita500.ro.
 administrarea, gestionarea şi monitorizarea conexiunilor INTERNET şi ale paginilor
web/blog/facebook/youtube ale Bibliotecii:
o menţinerea şi administrarea legăturii INTERNET prin intermediul fibrei optice
şi provider-ului UPC România;
o gestionarea conectivităţii prin fibră optică pentru Filiala pentru copii (care s-a
mutat într-o noua locaţie) prin intermediul provider-ului Romtelecom
o actualizarea permanentă a site-ului bibliotecii în funcţie de necesităţile curente
şi noutăţile intervenite
o crearea şi administrarea (actualizarea): blogului bibliotecii şi a conturilor de
facebook şi youtube
 administrarea sistemului informatic a vizat exploatarea şi depanarea echipamentelor
din cadrul întregului sistem informatic.

III. Proiecte realizate în cadrul programului de animaţie culturală
•

Statistica manifestărilor culturale
Activităţi de animaţie culturală
- 292
Expoziţii (fotografie, pictură, icoană, ex-librisuri, carte)
- 221
Nr. participanţi la activităţi de animaţie culturală
- 23861

•

Manifestări cu participare internaţională:
- Ziua Culturii Cubaneze
- Ziua Culturii Venezuelene
- Simpozionului Naţional “I. L. Caragiale – 100 de ani de la trecerea în Panteonul
culturii europene”
- Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor”

•

Manifestări cu participare naţională:
- Noaptea bibliotecilor
- Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
- Sesiunea anuală de studii şi comunicări a Bibliotecii „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
- Salonul Editorial „I. H: Rădulescu” al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
- Simpozionul Naţional „I. L. Caragiale – 100 de ani de la trecerea în Panteonul
culturii europene”
- Concursul naţional de poezie ,,Constantin Virgil Bănescu”
- Conferinţele Criterion
- Simpozion Naţional „Şcoala şi biblioteca factori ai educaţiei permanente”
- Concurs Naţional de desene „Magia cărţii”
- Simpozion Naţional „Cuvinte care zidesc”
- Simpozion Naţional „Ion Heliade Rădulescu – portret de cărturar”
- Simpozion Naţional „Scriitorii – prietenii bibliotecii”

•

Concursuri judeţene
- „24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor”. Concurs pe teme istorice al liceelor din
judeţul Dâmboviţa
- Concursul judeţean de ortografie şi de interpretare dramatică „Jos pălăria! Sus
măştile”
- „În numele poetului, în numele poeziei”. Concurs literar.
- „Vrei să fii premiat?”. Concurs de cultură generală.
- „În spatele măştii !”. Concurs judeţean de interpretare dramatică
- „Scrisoare către personajul preferat” – concurs
- „EU şi UE – cetăţenia europeană activă” - concurs pe teme de informare
europeană adresat elevilor de gimnaziu şi liceu
- „Exprimă-ţi talentul!” - concurs cultural-artistic
- „Dâmboviţa, casa mea” – concurs de fotoreportaje.
- ProLectura – concurs de eseuri, afişe şi postere pentru promovarea lecturii destinat
elevilor de liceu
- „Tezaur turistic dâmboviţean” – concurs de fotografie
- „Culorile pământului” – concurs de desene pe asfalt
- „Aventurile lui Stropi” – concurs de desene
- Săptămâna culturii naţionale - concurs de recitare
- „Biblioteca – oglinda comunităţii” – concurs de videoclipuri

-

Concurs pentru presă Reporter european – împreună mai aproape de cetăţean.

•

Ore de informare europeană în şcoli, licee, facultăţi şi biblioteci publice – lunar

•

Lansări de carte:
Antologiile Revistei Singur, Poezie şi proză, coordonator şi editor Ştefan Doru
Dăncuş;
Evanghelia inimii, autor Theodor Răpan
Petrecere la Montrouge, autor Nora Iuga
Blogstory, autor Nora Iuga
Jurnalul berlinez, autor Nora Iuga
Viaţa lui Kostas Venetis, autor Octavian Soviany
Apă de ploaie, autor Anca Oprescu
Apă de ploaie, albumul muzical pe versurile poetei Anca Oprescu
Noaptea speranţelor, autor Adrian Melicovici
5 decenii de experimentalism - compendiu de poezie românească actuală, autor
Octavian Soviany
În ţinutul îngerilor de culoare, autor Alexandru Ionescu
„Biedermeier”, autor Daniel Drăgan
„Mehmed”, autor Daniel Drăgan
„Fluturi şi Chopin”, autor Atena Gabriela Stoichiţă.
„Pe Calea Lui Zamolxe - Trezirea străbunilor”, autor Octavian Sărbătoare
„Doza mea de New York”, autor Andi Lupu
Blestemul manuscrisului, autori: Bogdan Hrib & Razvan Dolea
Din abecedarul credintei – reflectii noutestamentare asupra notiunii de
Împărăţia lui Dumnezeu, autor: Florin Vârlan
Testul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxa Româna, autor: Anton Savelovici
Tangerine Tango (poezie), autor: Camelia Iuliana Radu
Antidemocratica (pamflet), autor: Dan Salapa
Chiriasii de pe strada Olimpului (roman), autor: Ania Dana Cazan
Ciclul eu-lui (poezie), autor: Vali Nitu
Când dimineti se-ascund (poezie), autor: Violetta Petre
Taceri, lacrimi si iubire (poezie), autor: Mariana Rogoz Stratulat
Secretul clepsidrei (poezie), autor: George Coanda
Recurs la memoria noptii (poezie), autor: Emilia Danescu
Evanghelia dupa Maria din Magdala : poeme nebune,sonete stricate si alte
blasfemii curate, autor: Sebastian Dragan
Gemenea - file de monografie. 500 de ani de atestare documentara, autor: Iulian
Oncescu Prezinta: prof. univ. dr. Ion Stanciu si lect. univ. dr. Iulian Oncescu
The Romanian-Latvians relations : diplomatic documents : 1919-1944, editori:
Silviu Miloiu, Eriks Jekabsons, Laima Jekabsone, Alexandru Ghisa
Generalul Titus Gârbea. Memorial si însemnari zilnice. (Vol. II.) editor: Silviu
Miloiu
Generalul Titus Gârbea. Memorial si însemnari zilnice. (Vol. III.), editor: Silviu
Miloiu
România si politica securitatii colective. Pactul Briand Kellogg, autor: Daniela
Elena Nica
Documente fundamentale ale regimului comunist din România : (1948-1989),
editor: Cezar Stanciu
Extrema dreapta în Bucovina, autor: Radu Florian Bruja
Constitutiile României. Studi, coord.: Gheorghe Sbârna
-

-

-

•

Amorsarea Revolutiei din România anilor '80 vazuta prin ochii Securitatii, autor:
Florin Banu
Pe luna decembrie nu mi-am facut planul. Românii în Epoca de Aur, autor:
Liviu Taranu
Cinci milenii de razboi secret. O enciclopedie a spionajului, autor: Alexandru
Popescu
Contabilitatea si fiscalitatea imobilizarilor corporale de la A la Z. Spete practice
si exemple rezolvate, autor: Cristian Rapcencu
Fratele fiului risipitor, autor: Aurel Cioran
A fost o viata sau un vis? (carte si CD audio), autor: Lucia Stanescu
Vietile cartarilor contimporani dupa Magda U, autor: Magda Ursache
Omul din Calidor, autor: Petru Ursache
Je ne regrette rien (Proza scurta) / Je ne regrette rien (Short stories). Editie
bilingva româna-engleza, autor: Mihaela Albu
Întoarcerea în Ithaca. Cultura româna din exil si din afara granitelor. Realizari,
recuperare, restituire, coord.: Mihaela Albu, Codruta Mirela Stanisoara, Camelia
Zabava
Repere culturale australiene, autor: Elena Florea
Si atunci ar fi trebuit sa vorbesc… (Elegii) / À ce moment j’aurais dû parler
(Élégies), autor: Dan Angelescu
Ispitirea aldinelor, autor: Gilda Monica Bularda
Bibliotheca XXI. Management & Marketing, autori: Gheorghe Buluta, Victor
Petrescu, Octavian Mihail Sachelarie
Târgoviste centru tipografic european, autor: Agnes Erich
Internet si domeniile.ro, coord. Doina Banciu
Triunghiul cunoasterii - carte, lectura, biblioteca, autor: Octavian Mihail
Sachelarie
Adio fantastic secol XX şi Cronografii melancolice, autor: George Coanda
Secunda celestra şi Ultimul impact, autor: Vali Nitu
101 poeme, autor: Grigore Grigore
Paradis. Ieşire din Paradis (roman), autor: Mihai Stan
Colonia (trilogie). Sărutul copacilor, Noi exilati la Pontul Euxin şi Moartea
unui presedinte, autor: George Toma Veseliu
Literatura română veche. Studii si articole, autor: Victor Petrescu
Târgovişte. Calatori straini. Cronicari şi Târgovistea în literatura. 1800-1918,
autori: Victor Petrescu, Mihai Stan
Cronologia lumii literare româneşti, autor: Marin Neagu
Cartea de management, Colecţie coordonata de prof. univ. dr. Ion Stegaroiu,
editata de Universitatea „Valahia” din Târgoviste si Societatea Academica de
Management din România

Cluburi:
Clubul de Lectură
Clubului Ecologiştilor
Clubul Generaţii
Clubul Şoriceilor de bibliotecă
-

•

Alte manifestări socio-culturale
Săptămâna culturii naţionale
I. L. Caragiale - 160 de ani de la naştere
Clubul de Lectura – „Victor Hugo”
Valentine's Day la bibliotecă

-

-

•

Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
-

-

-

•

„Din drag de Dragobete”
Atelier-recondiţionare carte
„Un mărţişor pentru mama”
Ziua Mondială a Apei
Ludwig van Beethoven, 185 de ani de la moarte
Ziua Mondială a Teatrului
„După-amiază de poveste” - ateliere creative
„Cărţile care ne-au făcut oameni” - întâlnire cu o personalitate din domeniul
culturii
„Ion Heliade Rădulescu – portret de cărturar”
„Eroii îşi caută povestea” – carnaval
Înfiinţarea Cenaclului de cultură, artă şi ştiinţă „Junimea Târgoviştei”
„Zilele Bibliotecii”
Expoziţie de pictură „Parfum de primăvară”
Expoziţie de pictură modernă „Forme şi culoare”
Întâlnire cu prof. dr. Alexandru Ionescu- masa rotundă
Inaugurare Biblionet - Filiala pentru copii
Inocenţa unui zâmbet de copil. 1 iunie la Biblioteca!
Suntem copii ai Europei - Ziua Internaţională a Copilului
„Scriitorii-prietenii bibliotecii” – Simpozion
Ziua Internaţională a teatrului
„Titanul Ludwig Van Beethoven”
Ziua Mondială Fără Tutun

Politica agricolă comună - fonduri europene pentru mediul rural – sesiune de
instruire şi formare a bibliotecarilor în vederea facilitării completării cererilor
pentru subvenţii APIA” OSIM – (aproximativ 80 participanţi).
Curs de comunicare, lucru în echipă şi cunoaştere interpersonală –
(aproximativ 60 participanţi).
Atelier de lucru cu tema „Servicii noi de bibliotecă şi dezvoltarea de
parteneriate – grant-uri pentru bibliotecile publice” –(aproximativ 80
participanţi).
Sustenabilitatea programului Biblionet în judeţul Dâmboviţa – (aproximativ
80 participanţi).
Biblionet - sisteme de raportare –(aproximativ 40 participanţi).
Curs de teatru forum –(aproximativ 48 participanţi).
Curs Prim Ajutor – (aproximativ 30 participanţi).
Târgul ONG-urilor din judeţul Dâmboviţa, ediţia a 3-a – (aproximativ 73
participanţi).
Ziua Educaţiei Nonformale la EUROPE DIRECT Târgovişte – ateliere de
lucru cu copii şi tineri din judeţul Dâmboviţa –(aproximativ 60 participanţi).
EUROPE DIRECT Târgovişte îi sărbătoreşte pe dascăli de ziua lor –
(aproximativ 30 participanţi).
Lucrul în reţea - Beneficii - Studiu de caz: Utilizarea mediului electronic –
(aproximativ 60 participanţi).
Bibliotecile publice redefinesc progresul comunităţii prin cooperare în cadru
nonformal – ateliere de lucru pe următoarele teme (aproximativ 60 participanţi).

Programe desfăşurate în cadrul Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene
Dâmboviţa:

Formatorii bibliotecii judeţene au organizat cursuri atât pentru bibliotecarii din judeţ, cât şi
pentru oamenii din comunitatea noastră:
- Curs IT/LIB – pentru bibliotecarii din bibliotecile locale
- Curs „Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” - pentru bibliotecarii din bibliotecile
locale
- Curs „Povestiri digitale” – pentru persoane de vârsta a III-a
- Curs de iniţiere pe calculator – în colaborare cu Fundaţia Andrei
- Curs de limba engleză – voluntarii de la Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”
Târgovişte
B.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei
•

Proiectele proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei
În judeţ:
- Sustenabilitatea programului Biblionet în judeţul Dâmboviţa – participanţi 15
- parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Găeşti.
- Curs „Comunicare si cunoaştere interpersonala - Dialog intre generaţii” –
participanţi 32; parteneriat cu Liceul Teoretic Petru Cercel.
- Suntem copii ai Europei - Ziua Internaţională a Copilului 2012– 100 participanţi
- Ziua Europei – „Sunt mândru de ţara mea” - 150 participanţi
- Dialog verde între generaţii – 250 participanţi în parteneriat cu Biblioteca
Comunală Ulmi.
- Servicii noi de bibliotecă prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte - ateliere
de lucru la centrele metodice pentru bibliotecarii din judeţ – aproximativ 100 de
persoane, în parteneriat cu bibliotecile Titu, Găeşti, Pucioasa, Moreni;
- Spectacol umanitar cu tema «Dialog între generaţii» cu ocazia Sărbătorilor
Pascale – 400 participanţi.
- Expoziţia PhotoVoice Vechi şi nou – împreuna din nou! în parteneriat cu
Biblioteca Comunală Dărmăneşti, Biblioteca Comunală Urzicuţa, judeţul Dolj şi
Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine – 41 participanţi.
- Proiecte ale tinerilor pentru tineri – sesiune de diseminare a informaţiei privind
Programul Tineret în acţiune al Comisiei Europene la Biblioteca Comunală Gura
Ocniţei, în parteneriat cu Biblioteca Comunală Raciu şi Biblioteca Comunală
Bezdead – 40 participanţi.
- Spectacol umanitar de Crăciun Dialog între ţări şi generaţii – 124 participanţi.
- Nocturna bibliotecilor au fost derulate în parteneriat cu Societatea Română de
Astronomie şi Meteori: seară de film Bolta cerească în film şi imagini; expoziţie
de astrofotografie; karaoke - aproximativ 100 de participanţi.
- Zilele Europene ale Patrimoniului, complex de manifestări realizate în scopul
promovării zestrei culturale a zonei de nord a judeţului. Pe parcursul manifestării,
publicul a participat la expoziţii de artizanat realizate de artişti locali, prezentări
Power Point despre muzeele din zonă, proiecţii ale filmului Istorie şi Tradiţie pe
Valea Ialomiţei, realizat de echipa Centrului EUROPE DIRECT, iar cei talentaţi
au participat la un concurs de creare de obiecte din materiale neconvenţionale:
plută, gumă de şters etc. – aproximativ 150 de participanţi, în parteneriat cu
Biblioteca Orăşenească Pucioasa.
- Teatru forum ..., atelier de vacanţă şi prezentare personalităţi culturale româneşti
pentru utilizatorii Bibliotecii Comunale Dărmăneşti – 60 participanţi.

-

-

-

Curcubeul vacanţei, atelier de pictură desfăşurat sub denumirea generică
Educaţia pentru toţi, realizat pentru utilizatorii Bibliotecii Comunale Raciu, în
parteneriat cu Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine prin implementarea
proiectului Ludoteca din parc – Fantasy land, finanţat de Comisia Europeană prin
programul Tineret în acţiune – 30 participanţi.
Carnavalul personajelor de poveste prin implementarea proiectului Fantasy land
– ludoteca din parc – 36 participanţi.
Generaţiile comunică cel mai bine în bibliotecă, curs de comunicare pentru
utilizatorii Bibliotecii Comunale Dărmăneşti, în parteneriat cu Biblioteca
Comunală Dărmăneşti şi Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine prin
implementarea proiectului Tradiţii şi inovaţii la Biblioteca ta!, finanţat de
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Programul ecultura –
34 participanţi.
Tabăra de creaţie “Să devenim animatori europeni” prin implementarea
proiectului Fantasy land – ludoteca din parc – 22 participanţi.
Atelier de lucru cu bibliotecari publici din judeţul Dâmboviţa cu tema Biblioteca
publică – sursă de informare comunitară şi europeană – 41 participanţi.
Atelier de lucru Quilling – arta rulării hârtiei colorate. Atelierul de Quilling a
fost dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 7-11 ani şi a dorit familiarizarea
acestora cu tehnica răsucirii hârtiei care constă în răsucirea unor benzi de hârtie
colorată şi lipirea lor pe carton, rezultând astfel creaţii tridimensionale
extraordinare – 36 participanţi. Activitatea a fost găzduită de Biblioteca publică
Raciu unde copii alături de voluntarii din echipa de proiect care au participat la
sesiunile
de
instruire
desfăşurate
sub
sloganul
Să
devenim
animatori europeni!, au învăţat să răsucească hârtia, să îmbine culorile şi să
realizeze forme simple pentru a obţine diverse figurine; în cea de a doua parte au
încercat să confecţioneze felicitări şi tablouri prin tehnica Quilling.

În ţară:
- Simpozion naţional “Centrele EUROPE DIRECT – platforme de lansare a
bibliotecilor publice din Romania în spaţiul european”, realizat în parteneriat de
centrele EUROPE DIRECT Târgovişte, Vâlcea şi Argeş – aproximativ 100
participanţi.
- Biblioteca Publică – centru cultural de interacţiune şi implicare comunitară şi
de promovare a culturii digitalizate – proiect realizat în parteneriat cu Biblioteca
Sângiorgiu de Pădure, judeţ Mureş.
B.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
•

Participările instituţiei la festivaluri, concursuri, gale, saloane, târguri etc.,
naţionale şi internaţionale
Naţionale:
- Seminarul Grundtvig organizat de ANPCDEFP - Bucureşti;
- Conferinţele Naţionale ale ANBPR – Braşov şi Brăila;
- Întâlnirea de lucru „Înlocuirea Sistemului de Operare la calculatoarele din
Programul Biblionet” organizat de IREX Bucureşti - Sinaia.
- Întâlnire organizată de către ANPBR la Centrul Cultural American - Bucureşti.
- Workshop-ul Grupului pe Impact, organizat de Fundaţia IREX - Neptun

Lansarea programului de formare profesională în lobby şi advocacy din cadrul
proiectului „Partener Activ şi Implicat" al Asociaţiei „Academia de Advocacy" la
Craiova;
Întâlnirea de lucru „Înlocuirea Sistemului de Operare la calculatoarele din
Programul Biblionet” organizat de IREX Bucureşti - Sinaia.
Întâlnirea „Accesare fonduri europene”, organizat de Fundaţia IREX - Bran.
Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari, organizat de ANBPR, Grupul TIBRO şi
IREX – Bran.
Atelier: Educaţie pentru patrimoniu, educaţie în aer liber. Proiectul de cooperare
europeană ECHOE, organizat de
Centrul pentru Pregătire Profesională şi
Management în Cultură – Bucureşti.
Seminar Atelier Persoanele în vârstă învaţă, educă, transmit şi comunică
ASLECT, organizat de Centrul pentru Pregătire Profesională şi Management în
Cultură – Bucureşti.

-

-

-

Internaţionale:
- Vizită de studiu în cadrul Programului Biblionet la Biblioteca Publică din Varşovia
- Polonia;
- Vizită de informare şi documentare la alte centre EUROPE DIRECT din Uniunea
Europeană (30 de persoane, membrii ai echipelor centrelor EUROPE DIRECT
Târgovişte, Argeş şi Vâlcea ori voluntari ai acestora au participat la o vizită de
informare şi documentare la centrele EDIC şi EDC din Cehia; 10 persoane din
partea Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte).
B.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător
•

Proiecte / campanii realizate ca partener/coproducător
-

-

-

-

Campania „Hai pe net!” la Biblioteca (26 – 30 martie 2012). Campanie de
incluziune digitală iniţiată de reţeaua Telecentre-Europe şi derulată în România de
Fundaţia EOS România, în calitate de coordonator naţional.
Harta creativităţii judeţului Dâmboviţa – instrument de formare culturală şi
antreprenorială a elevilor de liceu. Proiect realizat de asociaţia cultural-educativă
„Ambasadorii prieteniei” din Târgovişte în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană
“Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură din Târgovişte
şi Asociaţia Industriei creative din Iaşi.
„Cărţi româneşti pentru suflete româneşti!”. Campanie de donaţie de carte
pentru cetăţenii din comunităţile româneşti din Madrid
ProLectura - lectura pentru toţi. Proiect de atragerea a târgoviştenilor spre lectură,
lectura în spaţiile publice. Realizat de Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa în
parteneriat cu Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte
Elaborarea „Enciclopediei Târgoviştei”
„Biblionet - lumea în biblioteca mea” - proiect finanţat integral de Fundaţia Bill
şi Melinda Gates.
DigiCult – proiect finanţat de Banca Mondială şi Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale; beneficiar Biblioteca Publică Sângiorgiu de Pădure,
judeţ Mureş; parteneri Biblioteca Comunală Dărmăneşti, judeţ Dâmboviţa,
Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa prin Centrul Europe
Direct Târgovişte şi Centrul Europe Direct Târnave;

-

-

-

-

-

-

-

European Christmas Tree Decoration Exchange – proiect fără finanţare, derulat
de Centrul Europe Direct Llangollen din Marea Britanie în parteneriat cu alte
centru Europe Direct din UE;
Proiect international – „Pământul mâine. Tinerii vorbesc.”; proiect fără
finanţare derulat în parteneriat cu Clubul Studenţilor, Casa Tineretului, Asociaţia
Tineri pentru Europa de Maine şi International Network for Developement and
Peace – Franţa;
Proiect “Keep on Chasing” – Malta, Gozo; proiect finanţat de Comisia Europeană
prin Programul Tineret în acţiune – Schimburi de tineri; beneficiar Genista
Research Foundation – Malta în parteneriat cu centrele Europe Direct Mosta,
Malta, Europe Direct Târgovişte şi Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine;
Proiectul „Tradiţie şi Inovaţie în Biblioteca ta”; proiect finanţat de Banca
Mondială şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; beneficiar
Biblioteca Publică Dărmăneşti; parteneriat cu Biblioteca Publică Urzicuţa, judeţul
Dolj, Centrul Europe Direct Târgovişte şi Biblioteca Şcolii cu clasele I-VIII
Dărmăneşti;
Proiect - Fantasy Land - Ludoteca din parc; proiect finanţat de Comisia
Europeană prin Programul Tineret în acţiune; parteneriat cu Biblioteca Publică
Raciu, Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine şi Centrul Europe Direct
Târgovişte.
Fii activ, creativ, respectă-ţi semenii! – proiect finanţat de Fundaţia Judeţeană
pentru Tineret Dâmboviţa şi implementat în parteneriat Biblioteca Judeţeană „Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine.
Şcoala altfel- 2012
Campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice – 2000 participanţi
C. Sistemul organizaţional al instituţiei

C.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată
S-au emis dispoziţii privind desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui compartiment:
dispoziţii privind responsabilităţii în domeniu PSI, SSM, utilizare Revisal, norme privind
documentele, circuitul documentelor şi persoanelor împuternicite să efectueze operaţiunile
legate de angajarea, lichidarea, ordonarea şi plata cheltuielilor, privind aprobarea activităţii de
control financiar preventiv, achiziţia şi recepţia documentelor specifice bibliotecii, a
mijloacelor fixe, dispoziţii privind Comisia de formare şi perfecţionare a personalului.
C.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în
perioada raportată, după caz
S-au aprobat prin hotărârea nr. 202/20.12.2012 Organigrama, Statul de funcţii şi
Regulamentul propriu de Organizare şi Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu„ Dâmboviţa.
C.3. Delegarea responsabilităţilor
Delegarea competenţelor prin înlocuirea managerului Vădan Carmen pe perioada efectuării
concediului prin decizia nr. 32/12.06.2012
Delegarea interimară a unor competenţe în perioada 01.10.2012 – 18.01.2012 prin Dispoziţia
nr. 394/01.10.2012
C.4. Perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare pentru conducere şi
restul personalului

•

Perfecţionarea continuă:
- întâlniri profesionale lunare;
- curs IT/LIB – 30 de bibliotecari din judeţ (1 săptămână);
- curs „Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” - 26 de bibliotecari (7 persoane din
biblioteca judeţeană) (3 zile);

•

Cursuri finanţate integral de către organizatori, obţinute în urma aplicaţiilor
făcute de bibliotecari:
- „Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari” organizat de IREX Bucureşti, ANBPR şi
TIBRO – 1 bibliotecar (5 zile);

• Asistenţă metodologică
În perioada de referinţă, am acordat asistenţă de specialitate, la sediul acestora, unui
număr de 47 de biblioteci locale. De asemenea, am primit la sediul Bibliotecii Judeţene „Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa un număr de 812 de vizite ale bibliotecarilor din judeţ în
vederea acordării de sprijin metodologic.
- Evaluarea personalului din instituţie
o Dispoziţiile nr. 21/22-20.03. 2012 privind întrunirea comisiei de disciplină în
vederea soluţionării unor conflicte apărute între două angajate. Nu s-a luar
nici o măsură în acest sens.
- Promovarea personalului din instituţie
o Nu e cazul
C.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii
sau ale altor organisme de control, în perioada raportată.

Nr.
Crt.

Recomandarea

Stabilirea
atributiilor comisiei
monitorizare,
coordonare si
indrumare
metodologica a
implementarii si
/sau dezvoltarii
1 SCM
Intocmirea de
procese verbale
pentru fiecare
sedinţă de lucru a
comisiei de
monitorizare in care
sa fie consemnată
2 activitatea acesteia,

Persoana
responsabilă

Stadiul
implementării
recomandarii

28.12.2012

Ciurezu Doinita

Implementat

Măsuri
adoptate si
documente
elaborate
pentru
implementare
a
recomandării
Decizia
44/05.12.2012
Regulamentul
comisiei de
monitorizare Anexa nr. 2 la
decizia pentru
constituirea
comisiei de
monitorizare

28.12.2012

Dobre Izabela
Luminita

Implementat

Dispozitia
47/05.12.2012

Termenul
limita de
implementare
stabilit in
calendarul de
implementare

deciziile comisiei

3

4

5

6

7

8

9

Inregistrarea
Proceselor verbale
ale sedintelor de
lucru ale comisiei in
Registrul de procese
verbale ale comisiei
de monitorizare
Analiza trimestriala
a stadiului de
implementare a
Programului SCM
al instituţiei si
revizuirea acestuia
când este cazul
Transmiterea
stadiului de
implementare a
Programului SCM
al instituţiei la
Consiliul Judeţean
Dambovita
Realizarea
acţiunilor de
perfecţionare
profesionala in
domeniul SCM a
membrilor comisiei
de monitorizare,
coordonare si
îndrumare
metodologica a
dezvoltării
sistemului de
control managerial
si a membrilor
echipei de
gestionare a
riscurilor
Reanalizarea
riscurilor
identificate la
nivelul fiecărui
compartiment sau
identificarea altor
riscuri posibile
Reactualizarea
Registrului
riscurilor la nivelul
entităţii
Desemnarea echipei
de monitorizare a
riscurilor de către
conducătorul

28.12.2012

Dobre Izabela
Luminita

Implementat

28.12.2012

Manager

Implementat

28.12.2012

Dobre Izabela
Luminiţa

Implementat

28.12.2012

Andreescu
Catalin Vladut

In curs de
implementare

28.12.2012

Sefii de
compartimente

Implementat

Decizia
45/05.12.2012

28.12.2012

Ciurezu Doinita

Implementat

Decizia
46/05.12.2012

Implementat

Decizia
45/05.12.2012

28.12.2012

Comisia

Dispozitia
47/05.12.2012

Dispoziţia
47/05.12.2012

entităţii audiate in
vederea menţinerii
riscurilor in limite
acceptabile
Desemnarea la
nivelul entităţii a
responsabilului cu
gestionarea
10 riscurilor
Monitorizarea
riscurilor de catre
echipa de
monitorizare a
riscurilor desemnata
de conducătorul
entităţii audiate in
vederea menţinerii
riscurilor in limite
11 acceptabile

28.12.2012

Comisia

Implementat

Decizia
45/05.12.2012

28.12.2012

Comisia

Implementat

Decizia
45/05.12.2012

D. Situaţia economico-financiară a instituţiei
D.1. Execuţia bugetară în perioada raportată
În anul 2012 Bibliotecii Judeţene I.H.Radulescu i-a fost aprobat (până la finele perioadei de
raportare) un buget în în sumă totală de 1290000 lei, după cum urmează:
• Cheltuieli de personal – 710000 lei
• Bunuri şi servicii – 420000 lei
• Cheltuieli de capital – 50000 lei
• Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - 110000 lei
Plăţile efectuate in anul 2012 au fost următoarele:
- Salarii total 701174 lei din care salarii de baza 550072 lei si contribuţii la salarii
151102 lei
- Bunuri si servicii – 232988 lei
- Reparaţii curente – 25991 lei
- Obiecte de inventar – 11032 lei
- Deplasări interne – 2016 lei
- Cărţi şi publicaţii - 59910 lei
- Pregătire profesională – 3300 lei
- Protecţia muncii – 3301 lei
- Alte cheltuieli – 9192 lei
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
- finanţare UE – 54945 lei
- cofinanţare CJD – 54076 lei
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Financiar Contabil au
constat în:
• Angajarea, ordonanţarea şi efectuarea plăţilor s-a făcut numai în baza legală pentru
respectiva cheltuială. Toate documentele fiind supuse controlului financiar preventiv
intern, neexistând nici un refuz de viză privind CFP.

Respectarea prevederilor legale privind procedurile de angajare, lichidare,
ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea şi
raportarea lor.
Întocmirea unui număr de 502 de ordine de plată, atât pentru activitatea proprie cât şi
pentru proiectul Europe Direct
Transmiterea situaţiilor financiare trimestriale (bilanţul contabil, contul de rezultat
patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situaţia activelor şi a
datoriilor, situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia activelor corporale, situaţia
stocurilor, notele explicative şi raportul explicativ).
Monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal, întocmirea statelor de plată, pentru
salarii, întocmirea declaraţiilor privind efectuarea viramentelor către bugetul de stat si
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
efectuarea achiziţiilor cu respectarea prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare. Monitorizare permanentă a programului de achiziţii publice,
efectuate prin cumpărări directe şi celelalte proceduri.

•

•
•

•

•

•

•

•

D.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată
Nr.
crt.
1.

2.

Programul
Program de
dezvoltare,
evidenţă,
prelucrare şi
organizarea
colecţiilor

Programul
cultural,
educativ şi
recreativ

Tipul proiectului

Denumirea proiectului

a. proiect mare

Creşterea şi
diversificarea colecţiilor
de documente

b. proiect mare

Introducerea unităţilor
de bibliotecă în sistem
informatizat

c. proiect mic
d. proiect mic
a. proiect mediu

Dezvoltarea
unor
colecţii noi
Atragerea de resurse
„Vacanţă la bibliotecă”

b. proiect mic
c. proiect mic
d. proiect mic

Devizul
estimat
60 000

-

5 000

-

4 285.78

500

500

Clubul Ecologiştilor

100

100

Clubul Generaţii
Clubul Şoriceilor
bibliotecă

100
100

100
100

de

-

Devizul
realizat
59 911

3.

4.

5.

6.

TOTAL

Program de
susţinere –
cooperare
interbibliotecară

Program de
cercetare, de
valorificare a
patrimoniului şi
a fondului
documentar

Program de
dezvoltare
profesională.

Program de
promovare şi
diversificare a
serviciilor

6

e. proiect mic
f. proiect mediu
g. proiect mic
a. proiect mare

Clubul de lectură
Exprimă-ţi talentul
ProLectura
Scriitori dâmboviţeni şi
cărţile lor în bibliotecile
publice din Dâmboviţa

100
500
50
-

100
500
50

b. proiect mic

Carte
pentru
noile
biblioteci comunale

-

3.71

a. proiect mic

Premiile
bibliotecii
judeţene
„Târgovişte continuitate
culturală în timp”

1000

500

-

-

c. proiect mare

Parteneriate cu alte
instituţii culturale sau
educaţionale din judeţ

-

-

d. proiect mic
a. proiect mediu

Dâmboviţa, casa mea
Pregătirea profesională

1000
5 000

b. proiect mediu

Îndrumarea
de
specialitate - Centre
metodice,
dialoguri
profesionale

-

c. proiect mic

Participare la:
conferinţe,
simpozioane, seminarii,
colocvii,
dezbateri,
schimburi de experienţă
Asigurarea accesului la
Internet
în
sediul
bibliotecii

5 000

2 016

18 000

16 949

b. proiect mare

a. proiect mare

b. proiect mare

Asigurarea accesului la
Internet şi tehnică IT
pentru
utilizatorii
Filialei pentru Copii

c. proiect mediu

Program de formare
continuă pentru
utilizatorii bibliotecii

d. proiect mediu

Continuarea proiectului 110 000
Europe Direct
24

-

0
3 300
-

-

100

-

100

109 021

D.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei (%)
Nu e cazul
D.4. Gradul de creştere a surselor/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)
Nu e cazul
D.5. Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor
Ponderea cheltuielilor de personal in totalul cheltuielilor este de 66,85%.
D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total
Nu e cazul
D.7. Ponderea de acoperire a salariilor din subvenţie (%)
Nu e cazul
D.8. Cheltuieli pe beneficiar
126.507 (1290000 -bugetul/10.197 utilizatori)
E. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea
misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:
E.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul
comunităţii la proiectele incluse în acestea)
În funcţie de obiectivele propuse şi de diagnoza mediului intern şi extern, strategia de
dezvoltare a bibliotecii se realizează prin organizarea de:
- servicii de bază (împrumutul de publicaţii, act de promovarea a cărţii, de animaţie
culturală şi comunicare a colecţiilor);
- servicii auxiliare (achiziţia şi prelucrarea publicaţiilor, informarea bibliografică şi
documentară, cercetarea tradiţiilor culturale);
- servicii suplimentare şi funcţionale (cu caracter administrativ, de conservare,
informatizare, multiplicare);
Ele îşi găsesc materializarea în componentele programului propus.
Programele sunt în concordanţă cu obiectivele şi misiunea instituţiei, vin în întâmpinarea
nevoilor publicului, având capacitatea de a se adapta la noile cerinţe.
E.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în
funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)
Proiectele din cadrul programelor au primit un bun feed-back, la manifestările culturale
înregistrându-se chiar un număr record atât prin evenimente cât şi ca participanţi (292 de
activităţi la care au luat parte 23861 de participanţi).
E.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie
cu subvenţia/alocaţia primită

Programul/Pr
oiectul

Scopul

(1)
(2)
Denumirea
Declarat/Atins
inițială/modifi
cată
I. Program de
dezvoltare,
evidenţă,
prelucrare şi
organizarea
colecţiilor
a. Creşterea
şi
diversificarea
colecţiilor de
documente

Beneficiari

(3)
Estimat
/Realizat

Perioada de Finanţarea
realizare (subvenţie/a
locaţie şi
surse
atrase/venit
uri proprii)
(4)
(5)
Estimat
Estimat /
/Realizat
Realizat

Menţinerea
echilibrului
între cererea
utilizatorilor şi
oferta
instituţiei

10000 /
10197
utilizatori

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii şi
donaţii

b.
Introducerea
unităţilor de
bibliotecă în
sistem
informatizat

Facilitarea
accesului la
colecţii

10000 /
10197
utilizatori

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii

c.
Dezvoltarea
unor colecţii
noi

Facilitarea
accesului la
informaţie a
persoanelor
defavorizate şi
cu deficienţe
fizice
Dezvoltarea
patrimoniului
instituţiei

100 / 80
Ianuarie –
utilizatori
decembrie
persoane
2012
defavorizate

Venituri
proprii

10000 /
10197
utilizatori

Venituri
proprii
donaţii

d. Atragerea
de resurse

Ianuarie –
decembrie
2012

Observaţii

(6)

Achiziţie după
un program ce
asigură
continuitatea
colecţiilor şi
menţinerea
caracterului
enciclopedic.
Stimularea
donatorilor,
completarea
Depozitului
Legal.
Este
dependent de
performanţele
softului
de
bibliotecă
utilizat (10034
unităţi
de
bibliotecă
prelucrate în
2012)
Oferim
posibilităţi de
acces
la
informaţii în
mod
nediscriminato
riu.
Organizarea
şi de seminarii,
stimularea
voluntariatului

, depunerea
aplicaţiilor
pentru diverse
proiecte şi
identificarea
potenţialilor
donatori
II. Programul
cultural,
educativ şi
recreativ
a. „Vacanţă
la bibliotecă”

b. Clubul
Ecologiştilor

c. Clubul
Generaţii

d. Clubul
Şoriceilor de
bibliotecă

e. Clubul de
lectură

f. Exprimă-ţi
talentul

Oferte de
petrecere a
timpului liber
bazată pe
educaţia nonformală
Promovează
stilul de viata
ecologic

40 / 45
August 2012 Venituri
Utilizatori
proprii
cu
vârste
între 6 – 14
ani

Manifestare de
tradiţie a
bibliotecii.

80000
membrii ai
comunităţii
locale

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii şi
fonduri
europene

Coeziunea
sociala,
promovează un
mod plăcut şi util
de petrecere a
timpului liber
Vizează
stimularea
creativităţii si
imaginaţiei
tinerilor. Cele
mai bune
lucrări,
realizate
conform unei
tematici
anunţate lunar
de biblioteca,
sunt premiate
Promovarea
operelor
scriitorilor
contemporani în
rândul
publicului tânăr.
Promovarea şi
încurajarea
tinerelor

40 / 52
participanţi

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii

Campanie
desfăşurată în
mai
multe
locaţii,
pe
toate
segmentele de
vârstă
Diversificarea
serviciilor

100 / 50
participanţi

Ianuarie –
martie 2012

Venituri
proprii

50 / 29
pensionari

Ianuarie
– Venituri
aprilie 2012 proprii

200 / 350

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii

Manifestare
realizată în
cadrul
Ludotecii
Filialei pentru
Copii.
Proiectul nu a
putut fi
continuat din
lipsa unui
spaţiu adecvat

Au
realizate
multe

fost
mai

talente prin
concursuri cu
premii şi
ateliere

g. ProLectura

III. Program
de susţinere –
cooperare
interbiblioteca
ră
a. Scriitori
dâmboviţeni şi
cărţile lor în
bibliotecile
publice din
Dâmboviţa

b. Carte
pentru noile
biblioteci
comunale

manifestări şi
concursuri pe
diverse teme
(interpretare
dramatică,
interpretare
artistică,
creaţii literare)

Încurajarea
100 / 85
lecturii
în
rândul
populaţiei
târgoviştene
prin campanii
în
afara
sediului

Regăsirea,
cunoaşterea şi
aprecierea
valorilor literare
din Dâmboviţa
în fiecare
bibliotecă
publică din
judeţ
Organizarea
bibliotecilor la
nivelul noilor
localităţi.

IV. Program
de cercetare,
de valorificare
a
patrimoniului
şi a fondului
documentar
a. Premiile
Stimularea
bibliotecii
creaţiilor de
judeţene
excepţie din
literatura şi
cultura
dâmboviţeană
b. „Târgovişte Stimularea
continuitate
valorilor din

Aprilie
- Venituri
iunie 2012
proprii şi ale
partenerilor

40000
/ Ianuarie –
44000
decembrie
utilizatori
2012

Venituri
proprii

Promovarea
culturii scrise
locale

2000 / 3022 2012

Venituri
proprii şi
donaţii

Asigurarea
accesului la
informaţie a
comunităţilor
respective.

10 / 8
beneficiari

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii şi
fonduri de la
Ministerul
Culturii

30 / 40

Ianuarie –
decembrie

Venituri
proprii

Decernate cu
ocazia
Festivalurilor
Concurs
„Moştenirea
Văcăreştilor”
şi „Primăvara
albastră”
Au fost
promovaţi prin

culturală în
timp”

c.
Parteneriate cu
alte instituţii
culturale sau
educaţionale
din judeţ
d. Dâmboviţa,
casa mea

V. Program
de dezvoltare
profesională.
a. Pregătirea
profesională

b.
Îndrumarea de
specialitate Centre
metodice,
dialoguri
profesionale

domeniul
istoriei, ştiinţei
şi tehnicii create
de dâmboviţeni,
sprijinirea
debutului
editorial
Susţinerea
vieţii culturale
dâmboviţene
din toate
sectoarele.

2012

intermediul
manifestărilor
de amploare
ale instituţiei

20000/
23861

Ianuarie –
decembrie
2012

Popularizarea
valorilor
culturale
judeţene în
rândul tinerilor
prin concursuri

50 / 34

Iunie –
Venituri
august 2012 proprii

Formare
profesională
continuă.

50 / 57

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii

456 / 456

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii

20 / 28

Ianuarie –
decembrie
2012

Venituri
proprii
finanţări
IREX

Promovarea
unor mijloace
şi forme de
lucru moderne
şi eficiente de
organizare şi
desfăşurare a
demersului
bibliotecar
c. Participare Cunoaşterea
la:
noilor tendinţe
conferinţe,
în domeniu
simpozioane,
seminarii,
colocvii,
dezbateri,
schimburi de
experienţă
VI. Program
de promovare

Venituri
proprii şi ale
instituţiilor
partenere

S-au organizat
292
manifestări
culturale

Organizarea
de cursuri de
perfecţionare
profesională,
actualizarea
cunoştinţelor
prin Centrul
de Formare al
bibliotecii şi
IREX
S-a realizat în
cadrul celor 5
centre
metodice

S-a reuşit un
şi schimb
de
experienţă
constant

şi diversificare
a serviciilor
a.
Asigurarea
accesului la
Internet în
sediul
bibliotecii
b. Asigurarea
accesului la
Internet şi
tehnică IT
pentru
utilizatorii
Filialei pentru
Copii
c. Program de
formare
continuă pentru
utilizatorii
bibliotecii

Acces rapid şi 4500 / 4678 Ianuarie –
gratuit
la
decembrie
informaţie
2012

Venituri
proprii,
donaţii,
programe
naţionale

Acces rapid şi
gratuit la
informaţie
pentru cei mai
tineri
utilizatori ai
bibliotecii

3000 / 3171 februarie –
decembrie
2012

Proiectul
BIBLIONET
.

Formatorii
bibliotecii
judeţene au
organizat 3
cursuri pentru
oamenii din
comunitate

40 / 37

Ianuarie –
august 2012

Venituri
proprii

Ianuarie –
decembrie
2012

Fonduri
europene

d. Continuarea Asigurarea de
proiectului
informaţii
Europe Direct legate de
comunitatea
locală,
naţională şi
europeană

/ 23025

S-a continuat
Proiectul
BIBLIONET.

S-au organizat
cursurile
„Povestiri
digitale”,
„Iniţiere
pe
calculator” şi
Învăţarea
limbii engleze
Informaţii
furnizate
direct (8025)
şi informaţii
on-line (peste
15 000).
Detalii privind
proiectul
EUROPE
DIRECT
vezi ANEXA
e.3.

E.4.Managementul de proiect: centralizatorul de programe / proiecte /
beneficiari:
Nr.
Programul
Tipul
Numărul Numărul
Numărul de
crt.
proiectului
de
de
beneficiari
proiecte
activitati (spectatori/vizita
tori)
1.
Program de
a. proiect mare
1
10197
dezvoltare,
b. proiect mare
1
10197
evidenţă,
c. proiect mic
1
80
prelucrare şi
d. proiect mic
1
10
10197
organizarea
colecţiilor
2.
Programul
a. proiect mediu 1
45
cultural,
b. proiect mic
1
3
80000
educativ şi
c. proiect mic
1
52
recreativ
d. proiect mic
1
50
e. proiect mic
1
29
f. proiect mediu 1
5
350
g. proiect mic
1
2
85
3.
Program de
a. proiect mare
1
26
44000
susţinere –
b. proiect mic
1
3022
cooperare
interbibliotecară
4.
Program de
a. proiect mic
1
2
8
cercetare, de
b. proiect mare
1
40
valorificare a
c. proiect mare
1
292
23861
patrimoniului şi d. proiect mic
1
3
34
a fondului
documentar
5.
Program de
a. proiect mediu 1
3
57
dezvoltare
b. proiect mediu 1
5
456
profesională.
c. proiect mic
1
3
28
6.
Program de
a. proiect mare
1
4678
promovare şi
b. proiect mare
1
3171
diversificare a
c. proiect mediu 1
3
37
serviciilor
d. proiect mediu 1
23025
TOTAL

6

24

E.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara
sediului
Filiala Micro IX a bibliotecii judeţene a organizat 10 manifestări culturale la care au
participat 400 persoane.
Resursele bibliotecii din mediul on-line au fost accesate de către 95.303 utilizatori.
În perioada 5 – 6 iunie s-a desfăşurat simpozionul naţional Ion Luca Caragiale - 100
de ani de la trecerea în Panteonul culturii europene care s-a desfăşurat în parteneriat cu
Penitenciarul Mărgineni. (193 beneficiari)

E.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii,
rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal
- Ziua Culturii Cubaneze
- Ziua Culturii Venezuelene
- Clubul de Lectură
- Clubului Ecologiştilor
- Clubul Generaţii
- Clubul Şoriceilor de bibliotecă
E.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cursuri de utilizare a calculatorului pentru diferite grupuri ţintă.
Sesiuni de instruire şi formare pentru bibliotecarii din judeţul Dâmboviţa pe tema
POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ - în sprijinul agricultorilor din judeţul
Dâmboviţa, desfăşurată în parteneriat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură - Dâmboviţa şi Fundaţia IREX România pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor de aplicare la fondurile europene dedicate agricultorilor din judeţ.
Cursuri de comunicare, lucru în echipă şi cunoaştere interpersonală Vino în
generaţia mea! Familia ca valoare! pentru tineri şi pensionari.
Seri de film pentru publicul larg.
Ateliere de lucru cu tema Comunicarea leagă generaţii pentru elevi de ciclu
gimnazial din instituţii de învăţământ din judeţ şi/sau utilizatori ai unor biblioteci
publice din judeţ.
Acţiune de plantare pomi la Ulmi - Remediu pentru mediu – Dialog verde între
generaţii.
Sesiuni de informare şi formare pentru bibliotecarii din judeţul Dâmboviţa – atelier
de lucru cu tema Grant-uri pentru bibliotecile publice - Servicii noi de bibliotecă şi
dezvoltarea de parteneriate. Cu participarea Fundaţiei IREX România în vederea
sprijinirii bibliotecarilor care doresc să scrie şi să implementeze proiecte cu
finanţare pentru comunităţile pe care aceştia le deservesc.
Let’s do it Romania, prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii
Judeţene care a coordonat activitatea în judeţul Dâmboviţa - 6700 voluntari
înregistraţi la nivel de judeţ şi un număr de 8500 de saci colectaţi.
Proiecte implementate cu sprijinul Centrelor EUROPE DIRECT Târgovişte şi
Târnave / judeţul Mureş ”Tradiţie şi inovaţie în biblioteca ta!” şi ”Biblioteca
Publică – centru cultural de interacţiune şi implicare comunitară şi de promovare a
culturii digitalizate” la Biblioteca Comunală Dărmăneşti – Dâmboviţa.
Tabere de creaţie “Să devenim animatori europeni” prin implementarea proiectului
Fantasy land – ludoteca din parc finanţat de Comisia Europeană prin programul
Tineret în acţiune.
Cursuri de prim ajutor Viaţa depinde de aproapele nostru, organizate în
parteneriat cu Asociaţia REACT, Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine şi
SMURD.
Ateliere de lucru Iniţiere în origami - arta plierii hârtiei colorate în modele de
creaturi vii, obiecte neînsufleţite sau forme decorative abstracte, PhotoVoice readucerea tradiţiilor şi meşteşugurilor populare româneşti în atenţia locuitorilor
folosind această metoda, Quilling – arta rulării hârtiei colorate.
Cursuri de teatru forum pentru membrii echipei şi voluntarii EUROPE DIRECT
Târgovişte prin proiectul Fii activ, creativ, respectă-ţi semenii!, realizate în
parteneriat cu Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine, Fundaţia Chance for Life
– Bucureşti şi cu sprijinul financiar al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret
Dâmboviţa. Tinerii actori ţin reprezentanţii pentru comunitate gratuit.

E.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%)
100%
F. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de
management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către
autoritate:
F.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management,
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:
Categorii
de
investiţii
în proiecte
mare
mediu
mici

Limite valorice ale investiţiei Limite valorice ale investiţiei în
în proiecte din
proiecte propuse pentru perioada
perioada precedentă
de management (de la 01.01. 2013 la
(de la 01.01. 2012 la
31.12.2013)
31.12.2012)
De la......la .....
De la 75000 la 100000
De la......la ......
De la 1001 la 75000
De la......la .......
De la 500 la 1000

F.2. Tabelul investiţiilor de programe din proiectul de management,
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

Programe/surse de
finanţare

Program de dezvoltare
a serviciilor
informatizate ale
bibliotecii/alocatie
bugetara
Program de regândire
a activităţilor legate de
achiziţia documentelor
în funcţie de cerinţele
utilizatorilor

Program de prelucrare,

Categorii
de
investiţii
în
proiecte
mari

Nr. De
proiecte
în anul
2013
1

Investiţie
în
proiecte
în anul
2013
100000

medii

-

-

mici

-

-

mari

1

75000

medii

-

-

mici

-

-

mari

-

-

medii

1

1000

organizare şi
valorificare a

Total
Investiţie
în
program
2013
100000

75000

1500

colecţiilor Bibliotecii

mici

1

500

mari

-

-

medii

1

2000

mici

-

-

mari

-

-

medii

3

10000

mici

-

-

mari

2

5000

medii

2

2000

mici

10

2000

22

197.500
197500

Judeţene „I. H.
Rădulescu”Dâmboviţa
4.

Program de organizare
şi de asigurare a unei
mai bune funcţionări a
depozitului legal local

5

Proiect de definire şi

2000

10000

elaborare de produse şi
servicii de informare şi
documentare pe suport
tradiţional şi electronic

6

Proiect de organizare
de manifestări

9000

ştiinţifice şi
profesionale tematice
TOTAL din care
Surse atrase
Bugetul autorităţii

-

F.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică
instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management,
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
Tarife aprobate pentru 2013
Denumire tarif
Xerocopii format A4
Xerocopii format A3
Copiere informaţii pe CD/DVD cu :
-CD/DVD al bibliotecii
-CD/DVD propriu
Copiere informaţii pe memory stick
Scanare documente A4
-

UM
Lei/pag
Lei/pag
Lei/CD/DVD
Lei/stick
Lei/pag

Tarif-lei 2013
0,15
0,30
2
0,5
0,5
0,5

Listare la imprimanta (alb-negru)
Înlocuire permis pierdut/deteriorat
Fotografiere documente
Închiriere sala conferinţa-funcţie de tehnica
solicitata

Lei/pag
Lei/permis
Lei/zi
Lei/ora

0,3
5
5
100-200

F.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a
managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management.
- Promovarea preocupării pentru conservarea patrimoniului cultural local,
cunoaşterea şi preţuirea artelor, ştiinţei şi noutăţilor din toate domeniile;
-

Asigurarea accesului la valorile culturale şi marile creaţii artistice;

-

Promovarea dialogului intercultural şi favorizarea diversităţii culturale;

-

Asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea;

-

Facilitarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate;

-

Susţinerea şi participarea la toate activităţile care vizează alfabetizarea
informaţională (information literacy), pentru toate categoriile de vârstă, ca şi
iniţierea de activităţi de acest gen;

-

Susţinerea proceselor de educaţie, atât la nivel individual cât şi la toate nivelele
structurii formale a învăţământului;

-

Întocmirea unui calendar anual al diverselor forme de manifestări culturale;

-

Promovarea serviciilor de bibliotecă şi a acţiunilor culturale prin activităţi de
marketing şi relaţii publice;

-

Furnizarea unor programe culturale şi educative;

-

Desfăşurarea unor programe de promovare şi stimulare a lecturii şi achiziţionarea
de casete audio şi video precum şi a aparaturii necesare pentru dotarea Bibliotecii
pentru copii, astfel încât aici să se poată organiza activităţi de animaţie specifice
vârstelor mici;

-

Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de
bibliotecă drept formă de promovare intensivă a imaginii bibliotecii (prezentarea
acestora într-o formă atractivă pe site-ul bibliotecii);

-

Promovarea şi popularizarea documentelor aflate în colecţiile speciale, mărind
astfel vizibilitatea acestora, prin organizarea de manifestări ştiinţifice, expoziţii
care să pună în valoare documentele rare din cadrul C.S.;

-

Organizarea unor manifestări culturale care să promoveze noile intrări în bibliotecă
şi recomandări de lectură cu participarea elevilor şi studenţilor;

-

Organizarea periodică de reuniuni tematice pe diferite domenii: ştiinţă, tehnică,
mediu, inginerie, istorie, filologie, sport etc. cu participarea secţiilor adiacente din
cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte;

-

Organizarea Salonului editorial ”I. H. Rădulescu”;

-

Co-organizarea concursului naţional de literatură- ”Moştenirea Văcăreştilor”;

-

Organizarea Sesiunii anuale de studii şi comunicări (decembrie);

-

Organizarea Zilelor Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu”- Dâmboviţa (aprilie);

-

Organizarea Zilei Bibliotecarului (23 aprilie);

-

Programe de creaţie şi divertisment pentru copii: programe culturale în aer liber (de
Ziua Copilului); Prelegeri pe teme legate de literatura pentru copii; Expoziţie din
desene realizate de copii; ateliere teatru;

-

Acţiuni de promovare a Bibliotecii desfăşurate cu ocazia Zilelor Oraşului
(septembrie);

-

Nocturna Bibliotecilor;

-

Literatură – Artă –Muzică: întâlnire cu scriitorii din SST, lansări de carte,
momente muzicale organizate în colaborare cu Filarmonica Târgovişte, Liceul de
Artă, Facultatea de profil din cadrul UVT, Teatrul Bulandra;

-

Expoziţii permanente în holurile instituţiei ocazionate de marcarea unor
evenimente culturale, aniversări literare, sărbătorirea unor evenimente istorice etc.;

-

Seri târgoviştene la bibliotecă (pe diverse teme): prelegeri, conferinţe, proiecţii
de filme documentare.

-

Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii pentru optimizarea
cerinţelor de lectură a utilizatorilor;

-

Crearea, menţinerea şi adecvarea unor servicii publice de bibliotecă în deplină
concordanţă cu diversitatea şi complexitatea cererilor beneficiarilor săi;

-

Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a tuturor condiţiilor din punct de vedere
fizic pentru garantarea unui înalt nivel calitativ de deservire a diferitelor categorii
de cititori;

-

Îmbunătăţirea comunicării cu utilizatorii în vederea realizării unei mai bune
fundamentări a deciziilor privind structura, organizarea şi funcţionarea ireproşabilă
a serviciilor publice din Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”- Dâmboviţa;

-

În ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii acestea să se menţină la
nivelul actual pe termen scurt, respectiv trebuind să crească considerabil pe termen
mediu, în paralel cu planul refuncţionalizare a Bibliotecii. Propun, în funcţie de

cadrul economic general, o creştere a fondului pentru cheltuielile din această
categorie cu circa 200% pentru perioada 2013–2018.
-

În ceea ce priveşte fondul pentru achiziţia de documente, este indicat o creştere a
sumei alocate, cu atât mai mult cu cât, pe de o parte, cărţile şi abonamentele la
periodice sunt din ce în ce mai scumpe, iar pe de altă parte accentul, în acord cu
exigenţele manifestate de utilizatori, începe să se mute pe dezvoltarea de colecţii
multimedia (cărţi audio, CD-uri şi DVD-uri cu muzică şi cărţi în format Daisy destinate nevăzătorilor) acestea fiind mai scumpe şi uzându-se mai repede decât
cartea tipărită.

-

Achiziţionarea unui soft adecvat care să acopere întreaga gamă de activităţi
specifice unei biblioteci publice.

-

Achiziţionarea de licenţe pentru soft-urile de calculator utilizate;

-

Fundamentarea şi argumentarea realistă a nevoilor instituţiei, pentru obţinerea
finanţării necesare de la ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul
Judeţean Dâmboviţa.

F.5. Analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după
caz:
PUNCTE TARI (mediu intern)
Statutul pe care îl ocupă în rândul instituţiilor
culturale din judeţ
Bună colaborare cu alte biblioteci din ţară
O tradiţie de 70 de ani
OPORTUNITĂŢI (mediu extern)
Colaborarea bună cu Consiliul Judeţean
Colaborarea bună cu instituţiile culturale din
judeţ
Prezenţa Unversităţii Valahia din Târgovişte

PUNCTE SLABE (mediu intern)
Lipsa unui soft de bibliotecă performant
Blocarea ocupării posturilor vacante
Insuficienţa surselor financiare
Insuficienţa spaţiului
RISCURI (mediu extern)
Criza economică mondială
Scăderea demografică
Extinderea fenomenului migraţional
Scăderea nivelului educaţional a tinerilor

F.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor
100%

