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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, cu modificările şi 
completările ulterioare (OUG r. 68/2013 şi Legea 185/2014), precum şi cu cele ale Ordinului 
ministrului culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management.  

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2018 la 30.11.2022 reprezentând evaluarea 
finală a managementului. 
 
 
 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 
 
A.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi  
   

 În cursul perioadei la care se referă prezentul raport, Biblioteca Judeţeană „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa a colaborat cu următoarele instituţii:  

- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Dâmboviţa (autoritatea tutelară), 
Instituţia Prefectului, Primăria Municipiului Târgovişte, primăriile din judeţul 
Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic, 
Garnizoana Târgovişte Dâmboviţa, DGASPC Dâmboviţa, Arhivele Statului Filiala 
Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Direcţia Grădina Zoologică 
Târgovişte, Penitenciarul Mărgineni, Reprezentanţa Comisiei Europene din România, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Dâmboviţa, Agenţia de Mediu Dâmboviţa, Camera de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, 
Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa, Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci Bucureşti,  Reprezentanţa Comisiei Europene din România. 

 
- instituţii de cultură: Arhiepiscopia Târgoviştei, Centrul Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa, Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească” Târgovişte, Biblioteca 
Naţională a României, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,  alte biblioteci 
publice judeţene şi universitare din România. 

 
- organizaţii neguvernamentale: ABR, ANBPR, EBLIDA (European Bureau of Library, 

Information and Documentation Associations), Societatea Scriitorilor Târgovişteni, 
Uniunea Ziariştilor din România - Filiala „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Radio 
România, Centrul de cercetări în ştiinţe politice şi comunicare, Asociaţia Naţională 
„Cultul eroilor”, EduCab, Asociaţia La Blouse Roumaine IA, Centrul de Arte „Carmina 
Burana”, Asociaţia Literata, Asociaţia Naţională „Cultul eroilor”, Asociaţia One World 
Romania, Fundaţia Progress, Fundaţia EOS, ECDL Foundation etc. 

 
- instituţii de învăţământ: Universitatea „Valahia” din Târgovişte, licee, şcoli şi 

grădiniţe dâmboviţene, Consiliul Judeţean al Elevilor. 
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- edituri / grupuri editoriale / instituţii editoare: ALL; Arhiepiscopiei Târgoviştei; 
Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Curtea Veche Publishing; Eikon; Herald; Humanitas; 
Litera; Niculescu; Singur; Tritonic; Corint; RAO; Centrul EUROPE DIRECT 
Târgovişte; UP; Vatra Veche; Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa; Complexul 
Naţional Muzeal „Curtea Domneasca” Târgovişte; Societatea Astronomică Română de 
Meteori, Librăria Fragilistic din Târgovişte. 

 
 
A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 
 

PUNCTE TARI (mediu intern) PUNCTE SLABE (mediu intern) 
- Colecţii semnificative şi reprezentative 

de documente 
- Personal specializat în biblioteconomie 
- Acces gratuit la Internet 
- Spaţiu modern 
- Amplasament favorabil 
- Reţea judeţeană de biblioteci publice 

funcţională. 
 

- Spaţiul de depozitare deficitar 
- Spaţiu impropriu  destinat Bibliotecii 

pentru copii (problemă rezolvată în 
februarie 2022) 

- Lipsa unor spaţii necesare desfăşurării 
de  servicii noi de bibliotecă 
 

 

OPORTUNITĂŢI (mediu extern) AMENINŢĂRI (mediu extern) 
- Colaborarea bună cu autoritatea tutelară 
- Colaborarea bună cu instituţiile culturale 

şi educaţionale din judeţ şi din ţară 
- Posibilitatea de atragere de noi finanţări 

de la Consiliul Local al Municipiului 
Dâmboviţa 

- Existenţa unei Strategii culturale 
naţionale 

 

- Scăderea demografică 
- Extinderea fenomenului migraţional 
- Scăderea nivelului educaţional al 

tinerilor 
- Constrângeri financiare şi legislative 

 
 

 

 
 
A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 
 
În vederea promovării imaginii instituţiei au fost întreprinse următoarele activităţi de 

relaţii publice (prevăzute în proiectul de management): 
 

- menţinerea vizibilităţii bibliotecii în cadrul evenimentelor comunităţii prin furnizarea de 
facilităţi de petrecere a timpului liber şi valorificarea istoriei locale (festivaluri, 
sărbători, parade, concursuri, târguri, expoziţii, întâlniri cu presonalităţi ale vieţii 
culturale etc.)/Atins 

- utilizarea website-urilor, blogurilor, forumurilor şi a reţelelor de socializare (social 
media şi new media) pentru promovarea resurselor, activităţilor, serviciilor şi 
programelor bibliotecii /Atins 

- realizarea de materiale promoţionale (flyre şi pliante cu orele de program şi serviciile 
oferite de bibliotecă, broşuri, afişe publicitare etc. /Atins 
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- iniţierea unor campanii pro bibliotecă, cu strângere de semnături online, campanii 
pentru colectarea de cărţi şi promovarea lecturii etc./Atins 

- valorificarea statisticilor pentru a evidenţia interesul crescut al membrilor comunităţii 
faţă de resursele şi programele bibliotecii şi diseminarea acestor informaţii în vederea 
atragerii de noi categorii de utilizatori/Atins 

- colaborarea cu  diverşi parteneri pentru promovarea programelor culturale şi 
educaţionale ale bibliotecii/Atins 

- crearea de parteneriate cu organizaţii nonguvernametale, dezvoltarea voluntariatului 
/Atins 

- invitarea decidenţilor cu ocazia unor evenimente importante /Atins 
- promovarea bibliotecii în locuri mai puţin obişnuite sau în spaţii neconvenţionale; 

/Atins 
- schimbarea percepţiei non-utilizatorilor despre bibliotecă prin derularea unor programe 

sau evenimente care le-ar putea stârni interesul/Atins 
 
În afara celor enumerate mai sus au mai fost întreprinse următoarele măsuri:  
- consolidarea comunicării cu mediul intern al instituţiei (consultări privind elaborarea 

calendarului de evenimente culturale şi a agendei culturale, brainstorming pentru 
accesarea diverselor programe şi grant-uri,  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 conferinţe de presă şi interviuri, cu ocazia lansării unor proiecte de 
anvergură sau în scopul informării publicului cu privire la evenimentele organizate 
de instituţie; 

- diversificarea apariţiilor în mass-media prin participarea la emisiuni a 
reprezentanţilor bibliotecii  şi organizarea de programe destinate programelor TV 
(Ex Libris/ Columna TV; În lumea cărţilor / Riposta pe net) 

- elaborarea comunicatelor de presă şi a informaţiilor legate de evenimente  transmise 
periodic în format electronic; 

- organizarea de vizite ghidate; 
- editarea de publicaţii proprii: 

 100 de ani de la Marea Unire: momente ale desăvârşirii României 
moderne/ coord. Erich Agnes Terezia; Al. Ştefănescu; Irina Cârstina. 
Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2018. 

 Colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene I. H. Rădulescu Dâmbovița/ Erich 
Agnes Terezia; Al. Ştefănescu; V. Petrescu Târgovişte: Editura Bibliotheca, 
2019. 

 Centenarul Lecturii Publice la Târgoviște: 1920-2020/ Agnes Terezia Erich; 
Victor Petrescu; Alexandru Ştefănescu. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2020  

 O viață printre cărți: Victor Petrescu la 80 de ani. Târgovişte: Bibliotheca, 
2021. 

 Calendarul anual al diverselor forme de manifestări culturale: 2018-2022. 
 Ion Heliade Rădulescu: ctitor de cultură românească/ Agnes Terezia Erich; 

Victor Petrescu; Alexandru Ştefănescu. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2022 
 Revista Curier: 2018-2022 (bianual): 10 numere 
 Bibliografia Dâmboviţei  (2011-2021) 
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- premii şi distincţii câştigate de bibliotecă  
- 2018 

- Diplomă de Excelenţă pentru meritele deosebite, profesionalismul şi dăruirea 
cu care şi-a desfăşurat activitatea în anul 2018/ Fundaţia Comunitară Dâmboviţa 

- Diplomă de merit „Prof. Mihalache Drăghiceanu” pentru sprijinirea 
învăţământului dâmboviţean în 2018 / Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

- Diplomă de merit - în semn de preţuire pentru implicarea în organizarea cu 
succes a Festivalului-Concurs Naţional de Literatura „Moştenirea Văcăreştilor” / 
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 

- Diplomă – în semn de consideraţie a relaţiilor de colaborare inter-instituţională 
pentru promovarea interesului public / CECCAR Filiala Dâmboviţa 

- Plachetă aniversară - Festivalului-Concurs Naţional de Literatura „Moştenirea 
Văcăreştilor”, ediţia 50. 

- 2019 
- Diplomă de excelenţă: 25 de ani de apariţie neîntreruptă a revistei ”Curier”- SST 
- Diplomă de merit- 25 de ani de apariţie neîntreruptă a revistei ”Curier”-Uniunea 

Ziariştilor Profesionişti din România 
- Diplomă/ Progress Foundation pentru proiectul Ora să Ştim 
- Diplomă/ CECCAR în semn de consideraţie a relaţiilor de colaborare 

interinstituţională 
- Plachetă/ Tribunalul Permanent de Arbitraj pentru susţinerea şi promovarea 

arbitrajului instituţionalizat în România. 
- 2020 

- Premiul I pentru cea mai bună lucrare de specialitate, oferit de ANBPR: 
Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmboviţa / Agnes Terezia Erich, Victor Petrescu şi Alexandru Ştefănescu, 
Editura Bibliotheca 

- 2021 
- Diplomă de excelenţă pentru promovarea valorilor educaţionale (Camera de 

Comerţ şi Industrie Dâmboviţa) 
- Diplomă de excelenţă pentru promovarea parteneriatului strategic (Universitatea 

Valahia din Târgovişte) 
- Premiul Dan Simonescu pentru Bibliologie pentru volumul Centenarul lecturii 

publice la Târgovişte. 
- Diplomă de excelenţă acordată pentru implicarea în susţinerea şi promovarea 

Arbitrajului Instituţionalizat în România, de către Asociaţia de Arbitraj 
Instituţionalizat  

- 2022 
- Diplomă de excelenţă pentru promovarea valorilor educaţionale (Camera de 

Comerţ şi Industrie Dâmboviţa) 
- Distincţia Ambasador al Lecturii (Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 

Târgovişte) 
- Testimoniu în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru colaborarea prodigioasă 

(Biblioteca Municipală din Chişinău) 
 

- statisticile privind accesarea site-ului 
- 124.988  vizite   (2018) 
- 117.749  vizite   (2019) 
- 120.293  vizite   (2020) 
- 130.933  vizite   (2021) 
-  97.969  vizite    (2022) 
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Vizite – site 

2022; 97.969 2018; 124.988

2021; 130.933 2019; 117.749
2020; 120.293

2018

2019

2020

2021

2022

 
 
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 judeţ şi din ţară; 

- promovarea bibliotecii în locuri mai puţin obişnuite sau în spaţii neconvenţionale; 
- schimbarea percepţiei non-utilizatorilor despre bibliotecă prin derularea unor 

programe sau evenimente care le-ar putea stârni interesul; 
- continuarea colaborării cu Societatea Română de Radiodifuziune privind 

promovarea în regim de actualitate de către RADIO ROMÂNIA prin posturile: 
Radio România Actualităţi şi Radio România Cultural, a activităţilor şi 
programelor culturale desfăşurate de bibliotecă;  

- prezentarea activităţii bibliotecii pe toate canalele de comunicare online de care 
dispune: site, blog, reţele de socializare - Facebook, Youtube:  

 www.bjdb.ro (prevăzută modernizarea acestuia în proiectul de management) 
 http://bibliotecajudeteanadambovita.wordpress.com/ 
 http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Ion-Heliade-

Radulescu-Dambovita/202200653195423?ref=hl 
 http://www.youtube.com/user/BJDBIH 
 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; 

- începând cu anul 2021, la propunerea ANBPR, Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa este 
reprezentată prin manager în cadrul grupului de experţi al bibliotecilor europene 
pentru implementarea şi evaluarea dezvoltării durabile (ELSIA) din cadrul EBLIDA 
(European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). 
Această asociaţie independentă numără 110 membri din 34 de ţări.  

http://www.bjdb.ro/
http://bibliotecajudeteanadambovita.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Ion-Heliade-Radulescu-Dambovita/202200653195423?ref=hl
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Ion-Heliade-Radulescu-Dambovita/202200653195423?ref=hl
http://www.youtube.com/user/BJDBIH
http://www.edtargoviste.ro/
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- Managerul instituţiei a fost numit preşedinte al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor 
pentru mandatul 2021-2023. 

 
 Ca parte a strategiei de consolidare a imaginii şi de promovare a serviciilor proprii, 
Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a acordat o atenţie deosebită relaţiei cu 
mass-media pe toată perioada raportată. Persoanele în a căror responsabilitate au fost relaţiile 
instituţiei cu mass-media au fost prof. univ. dr. Agnes Terezia Erich, managerul bibliotecii, şi 
Alexandru Ştefănescu, şeful Serviciului Relaţii cu Publicul. Pentru Europe Direct Târgovişte - 
proiect cu finanţare europeană găzduit de către bibliotecă - informaţiile către mass-media au 
fost oferite de către metodist Vlăduţ Andreescu, managerul proiectului.  
 Ca urmare: 

- toate acţiunile de animaţie culturală ale instituţiei au fost precedate de comunicate de 
presă;  

- pentru toate programele majore ale instituţiei au fost pregătite mape pentru presă; 
- a fost organizată câte o  conferinţă de presă/an de către instituţie  

 
Apariţii în presa de specialitate  
 

 Nr. articole / apariţii în emisiuni radio şi TV / 
interviuri 

Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa 
presa on-line 309 (2018) 

320 (2019) 
180 (2020) 
210 (2021) 
168 (2022) 

presa scrisă 25 (2018) 
20 (2019) 
29 (2020) 
20 (2021) 
23 (2022) 

emisiuni radio şi TV 2018 
 Ziua Culturii Naţionale (Dâmboviţa la Zi), 

https://www.facebook.com/dambovitalazi.ro/videos/
1975068242743975/?fref=pb&hc_location=profile_
browser, 15.01.2018 

 Ziua Culturii Naţionale (Columna), 
http://www.columnatv.ro/intoarcerea-la-eminescu/, 
15.01.2018 

 „Cu Eminescu, de Ziua Culturii Naţionale!” 
(Columna) http://www.columnatv.ro/eveniment-
dedicat-marelui-poet-mihai-eminescu/, 16.01.2018 

 „24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor” 
(Columna) http://www.columnatv.ro/concurs-
judetean-de-ziua-micii-uniri-la-biblioteca-
evenimentul-a-ajuns-la-cea-de-a-zecea-editie/, 
23.01.2018 

 „Oameni mici, probleme mari!” (Columna) 
http://www.columnatv.ro/adolescenta-si-
autocunoastere-clasele-ix-xii-optional-pentru-elevii-
de-liceu/, 25.01.2018 

https://www.facebook.com/dambovitalazi.ro/videos/1975068242743975/?fref=pb&hc_location=profile_browse
https://www.facebook.com/dambovitalazi.ro/videos/1975068242743975/?fref=pb&hc_location=profile_browse
https://www.facebook.com/dambovitalazi.ro/videos/1975068242743975/?fref=pb&hc_location=profile_browse
http://www.columnatv.ro/intoarcerea-la-eminescu/
http://www.columnatv.ro/eveniment-dedicat-marelui-poet-mihai-eminescu/
http://www.columnatv.ro/eveniment-dedicat-marelui-poet-mihai-eminescu/
http://www.columnatv.ro/concurs-judetean-de-ziua-micii-uniri-la-biblioteca-evenimentul-a-ajuns-la-cea-de-a-zecea-editie/
http://www.columnatv.ro/concurs-judetean-de-ziua-micii-uniri-la-biblioteca-evenimentul-a-ajuns-la-cea-de-a-zecea-editie/
http://www.columnatv.ro/concurs-judetean-de-ziua-micii-uniri-la-biblioteca-evenimentul-a-ajuns-la-cea-de-a-zecea-editie/
http://www.columnatv.ro/adolescenta-si-autocunoastere-clasele-ix-xii-optional-pentru-elevii-de-liceu/
http://www.columnatv.ro/adolescenta-si-autocunoastere-clasele-ix-xii-optional-pentru-elevii-de-liceu/
http://www.columnatv.ro/adolescenta-si-autocunoastere-clasele-ix-xii-optional-pentru-elevii-de-liceu/
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 „Cu şi despre Caragiale” (Columna) 
http://www.columnatv.ro/eveniment-dedicat-lui-i-l-
caragiale-la-biblioteca/, 30.01.2018. 

 „Întâlnire cu scriitorul Stelian Tănase” (Columna) 
http://www.columnatv.ro/scriitorul-stelian-tanase-
prezentare-de-carte-la-targoviste/, 8.02.2018 

 „Vestitorii primăverii! – expoziţie de mărţişoare” 
(Columna) http://www.columnatv.ro/vestitorii-
primaverii-expozitie-de-martisoare-la-biblioteca/, 
2.03.2018 

 „Unirea Basarabiei: reflecţii la Centenar în Cetatea 
Basarabilor” (Columna) 
http://www.columnatv.ro/unirea-basarabiei-reflectii-
la-centenar-in-cetatea-basarabilor-manifestare-
dedicata-centenarului-unirii-basarabiei-cu-romania,   
29.03.2018   

  Ziua Bibliotecarului din România (Columna) 
http://www.columnatv.ro/ziua-cartii-si-ziua-
bibliotecarului-sarbatorite-impreuna, 23.04.2018 

 Lansarea Revistei Eroica (Columna) 
http://www.columnatv.ro/lansarea-revistei-eroica/, 
15.05.2018 

 Salonul editorial „Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmboviţa (TV Partener)  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10
&v=DiB8zfKRb_Q,  7.09.2018 

 Ziua Internaţională a Educaţiei (Columna) 
http://www.columnatv.ro/pedagogia-de-la-clasici-la-
contemporani-concurs-de-istorie-a-invatamantului-
dedicat-zilei-internationale-a-educatiei/  , 5.10.2018 

  Priviri în trecut: Holocaustul (Columna) 
http://www.columnatv.ro/priviri-in-trecut-
holocaustul,  9.10.2018  

 Moştenirea Văcăreştilor (Columna) 
https://www.youtube.com/watch?v=B_0HLQ2CxB
E, 5.11.2018 

 Concurs „Unirea naţiunea a făcut-o” (Columna) 
https://www.youtube.com/watch?v=h6XHE3GbB9
A, 14.11.2018 

 Radio cultural – Vacanţă la bibliotecă  emisiunea 
Prietenii de la 10 (25 iunie 2018) 

2019 
 EX LIBRIS- serial de promovare a Colecţiilor 

speciale din cadrul BJDB 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/611442
932614070/ 
 

http://www.columnatv.ro/eveniment-dedicat-lui-i-l-caragiale-la-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/eveniment-dedicat-lui-i-l-caragiale-la-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/scriitorul-stelian-tanase-prezentare-de-carte-la-targoviste/
http://www.columnatv.ro/scriitorul-stelian-tanase-prezentare-de-carte-la-targoviste/
http://www.columnatv.ro/vestitorii-primaverii-expozitie-de-martisoare-la-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/vestitorii-primaverii-expozitie-de-martisoare-la-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/unirea-basarabiei-reflectii-la-centenar-in-cetatea-basarabilor-manifestare-dedicata-centenarului-unirii-basarabiei-cu-romania
http://www.columnatv.ro/unirea-basarabiei-reflectii-la-centenar-in-cetatea-basarabilor-manifestare-dedicata-centenarului-unirii-basarabiei-cu-romania
http://www.columnatv.ro/unirea-basarabiei-reflectii-la-centenar-in-cetatea-basarabilor-manifestare-dedicata-centenarului-unirii-basarabiei-cu-romania
http://www.columnatv.ro/ziua-cartii-si-ziua-bibliotecarului-sarbatorite-impreuna
http://www.columnatv.ro/ziua-cartii-si-ziua-bibliotecarului-sarbatorite-impreuna
http://www.columnatv.ro/lansarea-revistei-eroica/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=DiB8zfKRb_Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=DiB8zfKRb_Q
http://www.columnatv.ro/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-de-istorie-a-invatamantului-dedicat-zilei-internationale-a-educatiei/
http://www.columnatv.ro/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-de-istorie-a-invatamantului-dedicat-zilei-internationale-a-educatiei/
http://www.columnatv.ro/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-de-istorie-a-invatamantului-dedicat-zilei-internationale-a-educatiei/
http://www.columnatv.ro/priviri-in-trecut-holocaustul
http://www.columnatv.ro/priviri-in-trecut-holocaustul
https://www.youtube.com/watch?v=B_0HLQ2CxBE
https://www.youtube.com/watch?v=B_0HLQ2CxBE
https://www.youtube.com/watch?v=h6XHE3GbB9A
https://www.youtube.com/watch?v=h6XHE3GbB9A
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/611442932614070/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/611442932614070/
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2020 
 Radio România Cultural 
 Radio România Actualităţi 

o Vacanţă la Bibliotecă 
o Adaptarea activităţii bibliotecii la criza 

pandemică 
2021 
 În lumea cărţilor - Riposta pe Net 
2022 
 Recurs la prezent 14 februarie 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=XcO2-JIZ2Qc 
 
 Fara secrete, Despre lectură, 12 mai 2022  
https://web.facebook.com/ColumnaTV/videos/5167114
46663555 

 „Nu citim pentru că timpul nostru e din ce în ce mai 
puţin pentru reflecţie şi cultură”! (Bucureşti FM) (3 
martie 2022) 

http://www.bucurestifm.ro/2022/03/03/video-doina-
banciu-si-agnes-erich-nu-citim-pentru-ca-timpul-nostru-
e-din-ce-in-ce-mai-putin-pentru-reflectie-si-cultura/ 
 
 Literatura Română Veche. Emisiune: De vorbă cu 

profu’ de română (Columna TV) (13 aprilie 2022) 
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_perm
alink&v=455827169645174 

 
 „Seara de carte la Târgovişte”. Cartea dezbătută 

„Paradisuri pierdute”, autor Eric-Emmanuel Schmitt 
(Riposta pe Net) (19 mai 2022) 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_perm
alink&v=543668990647362 
 
 Emisiune Columna TV: „De ce este importantă 

lectura?” (invitat prof. univ. dr. Erich Agnes) 
(Columna TV) (12 mai 2022) 

https://www.facebook.com/ColumnaTV/photos/a.16813
29942105569/3122738057964743 
 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516711
446663555 
 

interviuri privind activitatea şi 
proiectele instituţiei 

2018 
 De ce iubim Dragobetele (Columna)  

https://www.youtube.com/watch?v=QFGeW_WnrfI
&feature=youtu.be, 12.02.2018 

 Conferinţă de presă (Columna) 
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-
rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-
nu-functioneaza-biblioteca/, 3.04.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=XcO2-JIZ2Qc
https://web.facebook.com/ColumnaTV/videos/516711446663555
https://web.facebook.com/ColumnaTV/videos/516711446663555
http://www.bucurestifm.ro/2022/03/03/video-doina-banciu-si-agnes-erich-nu-citim-pentru-ca-timpul-nostru-e-din-ce-in-ce-mai-putin-pentru-reflectie-si-cultura/
http://www.bucurestifm.ro/2022/03/03/video-doina-banciu-si-agnes-erich-nu-citim-pentru-ca-timpul-nostru-e-din-ce-in-ce-mai-putin-pentru-reflectie-si-cultura/
http://www.bucurestifm.ro/2022/03/03/video-doina-banciu-si-agnes-erich-nu-citim-pentru-ca-timpul-nostru-e-din-ce-in-ce-mai-putin-pentru-reflectie-si-cultura/
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=455827169645174
https://www.facebook.com/watch/live?ref=watch_permalink&v=455827169645174
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=543668990647362
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=543668990647362
https://www.facebook.com/ColumnaTV/photos/a.1681329942105569/3122738057964743
https://www.facebook.com/ColumnaTV/photos/a.1681329942105569/3122738057964743
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516711446663555
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516711446663555
https://www.youtube.com/watch?v=QFGeW_WnrfI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QFGeW_WnrfI&feature=youtu.be
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/
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 Conferinţă de presă (Incomod - Media)  
https://incomod-media.ro/2018/04/03/management-
de-succes-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-
dambovita, 3.04.2018 

 Bibliotecile din mediul rural, între necesitate şi lux – 
în 7 comune din judeţ nu funcţionează biblioteca 
(Columna) http://www.columnatv.ro/bibliotecile-
din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-
comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/, 
16.04.2018 

 Dăm Like în parc! (Columna)  
http://www.columnatv.ro/dam-like-in-parc, 
24.05.2018 

 Vacanţă la bibliotecă (Columna) 
http://www.columnatv.ro/vacanta-la-bilbioteca-
2018,  12.06.2018 

 ”Să fii tânăr!”, prezentarea bibliotecii (Columna) 
http://www.columnatv.ro/sa-fii-tanar-16-06-2018-2/,  
16.06.2018 

 Interviu prof. univ. dr. Agnes Erich (Dâmboviţa la 
Zi) http://dambovitalazi.ro/prof-univ-dr-agnes-erich-
dir-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-2/ , 23 iulie 
2018 

 Piese salvate din colecţia „Ion Ghica” (Columna) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/206
0538410851385, 14.06.2018 

2019 
 Comorile Bibliotecii Judeţene "I. H. Rădulescu" 

Dâmboviţa (Columna TV),  
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/187892
2755566478/ , 8 ianuarie 2019 
 Ziua Culturii Naţionale la Târgovişte (Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/215208
272695673/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyMjIx
ODA4OTQ4MDU3MjQ4/, 15 ianuarie 2019 
 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor!- concurs 

judeţean (Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/7638
87227329489/?eid=ARCx1BOvgzw1S2X8ES_iebD
tpLGin2ZDO7lAcwcGtEos1xPYPg_5q53Cko7_Yif
AUJ5qUt9SkVLuwpVy, 24 ianuarie 2019 

 Biblia de la Bucureşti (1688) – EX Libris (Columna 
TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/6114
42932614070/?v=611442932614070, 19 februarie 2019 

 Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, marcată 
la Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa (Partener TV) 

https://incomod-media.ro/2018/04/03/management-de-succes-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita
https://incomod-media.ro/2018/04/03/management-de-succes-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita
https://incomod-media.ro/2018/04/03/management-de-succes-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/bibliotecile-din-mediul-rural-intre-necesitate-si-lux-in-7-comune-din-judet-nu-functioneaza-biblioteca/
http://www.columnatv.ro/dam-like-in-parc
http://www.columnatv.ro/vacanta-la-bilbioteca-2018
http://www.columnatv.ro/vacanta-la-bilbioteca-2018
http://www.columnatv.ro/sa-fii-tanar-16-06-2018-2/
http://dambovitalazi.ro/prof-univ-dr-agnes-erich-dir-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-2/
http://dambovitalazi.ro/prof-univ-dr-agnes-erich-dir-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-2/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2060538410851385
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2060538410851385
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/1878922755566478/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/1878922755566478/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/215208272695673/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyMjIxODA4OTQ4MDU3MjQ4/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/215208272695673/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyMjIxODA4OTQ4MDU3MjQ4/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/215208272695673/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyMjIxODA4OTQ4MDU3MjQ4/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/763887227329489/?eid=ARCx1BOvgzw1S2X8ES_iebDtpLGin2ZDO7lAcwcGtEos1xPYPg_5q53Cko7_YifAUJ5qUt9SkVLuwpVy
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/763887227329489/?eid=ARCx1BOvgzw1S2X8ES_iebDtpLGin2ZDO7lAcwcGtEos1xPYPg_5q53Cko7_YifAUJ5qUt9SkVLuwpVy
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/763887227329489/?eid=ARCx1BOvgzw1S2X8ES_iebDtpLGin2ZDO7lAcwcGtEos1xPYPg_5q53Cko7_YifAUJ5qUt9SkVLuwpVy
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/763887227329489/?eid=ARCx1BOvgzw1S2X8ES_iebDtpLGin2ZDO7lAcwcGtEos1xPYPg_5q53Cko7_YifAUJ5qUt9SkVLuwpVy
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/611442932614070/?v=611442932614070
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/611442932614070/?v=611442932614070
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https://www.tvpartener.ro/2019/02/23/video-
dragobetele-sarbatoarea-iubirii-la-romani-marcata-
la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita/, 23 
februarie 2019 

 EX Libris: "Lumea vrăjită" a lui Balthasar Bekker 
(Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2546
20068816553/?v=254620068816553, 25 februarie 
2019 

  "Evanghelia învăţătoare" sau "Cazania" (Columna 
TV) 
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/9507
28371799197/?v=950728371799197 , 6 martie 2019 

 EX Libris: manualul lui Epictet şi tăbliţa lui Cebes 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/6387
07529923814/?v=638707529923814 , 13 martie 
2019 

 Îndreptarea Legii sau Pravila Mare de la Târgovişte 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3013
13670544267/?v=301313670544267 
(19 martie 2019)  

 EX Libris: "Anotimpurile" lui James Thomson 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3645
65174271336/?v=364565174271336 
(25 martie 2019) 

 EX Libris: Wolfgang de Bethlen şi "Historia de 
Rebus Transilvanicis" 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/346
233302683880/?v=346233302683880 
(8 aprilie 2019)  

 Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din 
România a fost sărbătorită la Biblioteca Judeţeană 
”I.H. Rădulescu Dâmboviţa”   (TV Partener) 
 https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-
nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-
fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-
radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnF
WL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbi
RMI, 14 mai 2019 

 EX Libris: "Kisses" de Johannes Secundus 
(Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/6775
67292673149/?v=677567292673149 
(5 iunie 2019) 

 "Vacanţă la bibliotecă" cu accent pe tradiţii 
(Columna Tv) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3779
01366191257/?v=377901366191257, 2 iulie 2019 
 

https://www.tvpartener.ro/2019/02/23/video-dragobetele-sarbatoarea-iubirii-la-romani-marcata-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita/
https://www.tvpartener.ro/2019/02/23/video-dragobetele-sarbatoarea-iubirii-la-romani-marcata-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita/
https://www.tvpartener.ro/2019/02/23/video-dragobetele-sarbatoarea-iubirii-la-romani-marcata-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/254620068816553/?v=254620068816553
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/254620068816553/?v=254620068816553
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/950728371799197/?v=950728371799197
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/950728371799197/?v=950728371799197
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/638707529923814/?v=638707529923814
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/638707529923814/?v=638707529923814
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/301313670544267/?v=301313670544267
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/301313670544267/?v=301313670544267
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/364565174271336/?v=364565174271336
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/364565174271336/?v=364565174271336
https://www.facebook.com/ColumnaTV/?eid=ARD4R_eXuBQQm7DnqK-zIVcEbSaAZLcDJIdpEmdZrXeKK-knHaO7kfsH-M87sb1bKYxRKy4UC_9kAEYs
https://www.facebook.com/ColumnaTV/?eid=ARD4R_eXuBQQm7DnqK-zIVcEbSaAZLcDJIdpEmdZrXeKK-knHaO7kfsH-M87sb1bKYxRKy4UC_9kAEYs
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/346233302683880/?v=346233302683880
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/346233302683880/?v=346233302683880
https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnFWL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbiRMI
https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnFWL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbiRMI
https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnFWL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbiRMI
https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnFWL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbiRMI
https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnFWL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbiRMI
https://www.tvpartener.ro/2019/05/14/video-ziua-nationala-a-costumului-traditional-din-romania-a-fost-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/?fbclid=IwAR2Ju_bU75IdQwPHvRXnFWL2l4NmGCEE0pYPZbkV52p6YEIyMUwVOEbiRMI
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/677567292673149/?v=677567292673149
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/677567292673149/?v=677567292673149
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/377901366191257/?v=377901366191257
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/377901366191257/?v=377901366191257
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 EX Libris: "Curierul românesc", primul periodic 
românesc (Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/1556
649764466271/?v=1556649764466271, 11 iulie 
2019 

 Salonul Editorial "Ion Heliade Rădulescu", de zilele 
Cetăţii Târgovişte (Columna TV) 
https://www.facebook.com/watch/?v=52965977444
5114, 6 septembrie 2019 

 Salonul Editorial ”Ion Heliade Rădulescu” la cea de-a  
XVIII-a ediţie în cadrul Zilelor Cetăţii Târgovişte (TV 
Partener) 
https://www.tvpartener.ro/2019/09/06/video-salonul-
editorial-ion-heliade-radulescu-la-cea-de-a-xviii-a-
editie-in-cadrul-zilelor-cetatii-targoviste/ 
(6 septembrie 2019) 

 Ziua Mondială a Educaţiei, marcată la Biblioteca 
Judeţeană Dâmboviţa (Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3830
05955974622/?v=383005955974622, 7 octombrie 
2019 

 Tragedia Holocaustului, prin ochii tinerei generaţii 
(Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/5734
71346752407/?v=573471346752407, 10 octombrie 
2019 

 Romanul "Marele incendiator", lansat la Târgovişte 
(Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/7324
89580550365/?v=732489580550365, 22 octombrie 
2019 

 Dăm startul la citit: campanie on-line de promovare 
a lecturii (Columna TV) 
https://www.facebook.com/startcititonline/videos/95
0922728627016/?v=950922728627016 
(13 noiembrie 2019) 

 Vernisajul expoziţiei de pictură "Universul 
culorilor" (Columna TV) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/5398
17766745360/?v=539817766745360 
(27 noiembrie 2019) 

 Zilele bibliotecii, ediţia 2019 (Columna TV) 
https://www.youtube.com/watch?v=9fO02bhPlBQ 
(21 noiembrie 2019) 

  Esenţa schimbării e în tine! Fii voluntar! (Partener 
TV) 
https://www.tvpartener.ro/2019/12/05/video-esenta-
schimbarii-e-in-tine-fii-voluntar/ (5 decembrie 2019) 

 

https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/1556649764466271/?v=1556649764466271
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/1556649764466271/?v=1556649764466271
https://www.facebook.com/watch/?v=529659774445114
https://www.facebook.com/watch/?v=529659774445114
https://www.tvpartener.ro/2019/09/06/video-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-la-cea-de-a-xviii-a-editie-in-cadrul-zilelor-cetatii-targoviste/
https://www.tvpartener.ro/2019/09/06/video-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-la-cea-de-a-xviii-a-editie-in-cadrul-zilelor-cetatii-targoviste/
https://www.tvpartener.ro/2019/09/06/video-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-la-cea-de-a-xviii-a-editie-in-cadrul-zilelor-cetatii-targoviste/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/383005955974622/?v=383005955974622
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/383005955974622/?v=383005955974622
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/573471346752407/?v=573471346752407
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/573471346752407/?v=573471346752407
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/732489580550365/?v=732489580550365
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/732489580550365/?v=732489580550365
https://www.facebook.com/startcititonline/?eid=ARAchPiHy8qAN3_iZ1UdydKrmNVN6aJdLzlwlbo-YPw62pVfcktVJdgUO3hZ_y9ykB3Mj1hFBHDOdZvc
https://www.facebook.com/startcititonline/?eid=ARAchPiHy8qAN3_iZ1UdydKrmNVN6aJdLzlwlbo-YPw62pVfcktVJdgUO3hZ_y9ykB3Mj1hFBHDOdZvc
https://www.facebook.com/startcititonline/videos/950922728627016/?v=950922728627016
https://www.facebook.com/startcititonline/videos/950922728627016/?v=950922728627016
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/539817766745360/?v=539817766745360
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/539817766745360/?v=539817766745360
https://www.youtube.com/watch?v=9fO02bhPlBQ
https://www.tvpartener.ro/2019/12/05/video-esenta-schimbarii-e-in-tine-fii-voluntar/
https://www.tvpartener.ro/2019/12/05/video-esenta-schimbarii-e-in-tine-fii-voluntar/
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2020 
 Ziua culturii naţionale la Târgovişte, ediţia 2020 

(Columna TV),  
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/835845
526863537/ (16 ianuarie 2020) 
 Colecţii speciale ale Bibliotecii Judeţene „I. H. 

Rădulescu Dâmboviţa” reflectate în serialul „EX 
LIBRIS” (Columna TV) 

https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/2220309
001607400/UzpfSTkxOTM4MTg5ODE1MDcyNzoyNz
I5MjUyNzU3MTYzNjIz/ (23 ianuarie 2020) 
 Concurs judeţean cu tematică istorică pentru elevi 

(Columna Tv) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/197248
684790810/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6
MjQ5MjczMDQ5NDI5ODgzOQ/ (24 ianuarie 2020) 
 Dragobetele. Sărbătoarea iubirii (Columna Tv) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/286375
7663706981/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6
MjUxNzY5OTQ5NTEzNTI3Mg/ (24 februarie 2020) 
 Conferinţa de presă a Bibliotecii Judeţene 

Dâmboviţa pentru anul 2019  (Columna Tv) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/339100
8510914580/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyNT
I0Mjk0NzgxMTQxOTk1/ (27 feburarie 2020) 
 Expoziţia de fotografie "Femei celebre" (Columna 

Tv) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516336
335690582/ (5 martie 2020) 
 Expoziţia de fotografie "Femei celebre" (Columna 

Tv) 
http://columnatv.ro/expozitia-de-fotografie-femei-
celebre/ 
(5 martie 2020) 
 Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmboviţa lansează serviciul ”Întreabă 
bibliotecarul” (Columna Tv) 

http://columnatv.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-
lanseaza-serviciul-intreaba-bibliotecarul/ (2 aprilie 
2020) 
 Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa îşi reia programul 

cu publicul din 25 mai (Columna Tv) 
https://www.youtube.com/watch?v=2m8D73WrNFQ 
(21 mai 2020) 
 A început programul ”Vacanţă la bibliotecă” 2020  

(Columna Tv) 
http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-
programului-vacanta-la-
biblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8

https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/835845526863537/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/835845526863537/
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/2220309001607400/UzpfSTkxOTM4MTg5ODE1MDcyNzoyNzI5MjUyNzU3MTYzNjIz/
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/2220309001607400/UzpfSTkxOTM4MTg5ODE1MDcyNzoyNzI5MjUyNzU3MTYzNjIz/
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/2220309001607400/UzpfSTkxOTM4MTg5ODE1MDcyNzoyNzI5MjUyNzU3MTYzNjIz/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/197248684790810/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjQ5MjczMDQ5NDI5ODgzOQ/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/197248684790810/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjQ5MjczMDQ5NDI5ODgzOQ/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/197248684790810/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjQ5MjczMDQ5NDI5ODgzOQ/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2863757663706981/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjUxNzY5OTQ5NTEzNTI3Mg/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2863757663706981/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjUxNzY5OTQ5NTEzNTI3Mg/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2863757663706981/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjUxNzY5OTQ5NTEzNTI3Mg/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3391008510914580/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyNTI0Mjk0NzgxMTQxOTk1/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3391008510914580/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyNTI0Mjk0NzgxMTQxOTk1/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3391008510914580/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyNTI0Mjk0NzgxMTQxOTk1/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516336335690582/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516336335690582/
http://columnatv.ro/expozitia-de-fotografie-femei-celebre/
http://columnatv.ro/expozitia-de-fotografie-femei-celebre/
http://columnatv.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-lanseaza-serviciul-intreaba-bibliotecarul/
http://columnatv.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-lanseaza-serviciul-intreaba-bibliotecarul/
https://www.youtube.com/watch?v=2m8D73WrNFQ
http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-programului-vacanta-la-biblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8WKWN2G26f40s-hrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY
http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-programului-vacanta-la-biblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8WKWN2G26f40s-hrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY
http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-programului-vacanta-la-biblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8WKWN2G26f40s-hrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY
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WKWN2G26f40s-hrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY           
(29 iunie 2020) 
 Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu 

Dâmboviţa se alătură campaniei „Citeşte 
Româneşte”  (Columna Tv) 

https://damboviteanul.com/2020/07/01/video-biblioteca-
judeteana-i-h-radulescu-dambovita-se-alatura-
campaniei-citeste-romaneste/ (1 iulie 2020) 
 Alexandru Ştefănescu, “În umbra marelui Reich: 

tehnica de luptă a armatei române pe frontul de est 
(1941-1944)” – nouă apariţie editorială (Columna 
Tv)  

https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-
marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-
frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-
cetatea-de-
scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2P
VGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0 (5 
septembrie 2020) 
 Simpozionul "Mari voievozi ctitori în cetatea 

milenară a Târgoviştei" (Columna Tv) 
https://www.youtube.com/watch?v=H3L_7VwuUQ4 (8 
septembrie 2020) 
 Deschiderea Salonului Editorial „I. H Rădulescu” 

(Columna Tv) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/765303
500679817/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6
Vks6NzY1MzAzNTAwNjc5ODE3/ (5 septembrie 
2020) 
2021 
 Ziua Culturii Naţionale la Târgovişte, ediţia 2021 

(Columna TV), (15 ianuarie 2021) 
https:/www.youtube.com/watch?v=LaOw6h8XdRE 
 „Ziua bibliotecarului din România şi Ziua 

Internaţională a cărţii marcate inedit la Târgovişte” 
(Columna TV) (23 aprilie 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=IQqXzID8IKk 
 Seara de carte la Târgovişte. Cartea lansată şi 

prezentată: „Recursuri la prezent”, autor Chiru 
Cătălin Cristea (10 iunie 2021) 

https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/166210
118815232 
 „Victor Petrescu – 80”, expoziţie foto-documentară 

şi lansare de carte, evenimente dedicate cunoscutului 
om de cultură (7 septembrie 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=myYrgAS1XeI 
 Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, 4-8 

septembrie 2021 (5 septembrie 2021) 
https://www.dambovitapress.ro/zilele-cetatii-targoviste-

http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-programului-vacanta-la-biblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8WKWN2G26f40s-hrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY
https://damboviteanul.com/2020/07/01/video-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-se-alatura-campaniei-citeste-romaneste/
https://damboviteanul.com/2020/07/01/video-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-se-alatura-campaniei-citeste-romaneste/
https://damboviteanul.com/2020/07/01/video-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-se-alatura-campaniei-citeste-romaneste/
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-de-scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-de-scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-de-scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-de-scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-de-scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-de-scaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
https://www.youtube.com/watch?v=H3L_7VwuUQ4
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/765303500679817/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6Vks6NzY1MzAzNTAwNjc5ODE3/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/765303500679817/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6Vks6NzY1MzAzNTAwNjc5ODE3/
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/765303500679817/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6Vks6NzY1MzAzNTAwNjc5ODE3/
https://www.youtube.com/watch?v=LaOw6h8XdRE
https://www.youtube.com/watch?v=IQqXzID8IKk
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/166210118815232
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/166210118815232
https://www.youtube.com/watch?v=myYrgAS1XeI
https://www.dambovitapress.ro/zilele-cetatii-targoviste-au-fost-deschise-cu-salonul-editorial-video/
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au-fost-deschise-cu-salonul-editorial-video/ 
 Nocturna bibliotecii, la Târgovişte (1 octombrie 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=WYVe01dlD7k 
 În lumea cărţilor! Agnes Terezia Erich, Director al 

Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa, în Studioul TV 
Online Riposta pe Net Târgovişte (17 decembrie 
2021) 

https://www.facebook.com/ripostapenet/videos/4580616
49166677 
 Magia Crăciunului, la Biblioteca Judeţeană 

Dâmboviţa (24 decembrie 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=xVWco4o1eqQ 
2022 
 Ziua Culturii Naţionale la Târgovişte, ediţia 2022 

(Riposta pe Net), (15 ianuarie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=0CG6W7VFUC0 
 Ziua Culturii Naţionale la Târgovişte, ediţia 2022. 

Lansare de carte la Târgovişte. Nicolae al României: 
„Bunicul meu, Regele Mihai” (Columna TV), (15 
ianuarie 2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=3mCJ1LOj1gU 
 Îndrăgostiţi de lectură. Inaugurarea Filialei pentru 

copii, (Columna TV), (15 februarie 2022) 
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/682064
302799440 
 Conferinţa de presă privind acvititatea bibliotecii 

pentru anul 2021 (Columna TV) (21 martie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zcpi7ZfZtLE 
 Conferinţa de presă privind acvititatea bibliotecii 

pentru anul 2021 (Riposta pe Net) (21 martie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=kvNDu9XWfis 
 Conferinţa de presă privind acvititatea bibliotecii 

pentru anul 2021 (Oficial Media) (21 martie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=84tKu3cRwC0 
 Ziua bibliotecarului (Riposta pe Net) (22 aprilie 

2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=QHyFlr5jao8 
 Concurs de cunoştinţe şi abilităţi – „EU şi UE - 

cetăţenie europeană activă” (Riposta pe Net) (9 mai 
2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=xIEIYSUKxqk 
 Maratonul tradiţiilor dâmboviţene …la bibliotecă 

(Columna TV) (2 iunie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=KcEnAYi_dS4 
 Maratonul tradiţiilor dâmboviţene …la bibliotecă 

(Columna TV) (2 iunie 2022) 
https://www.facebook.com/watch/?v=52320623868403
06 

https://www.dambovitapress.ro/zilele-cetatii-targoviste-au-fost-deschise-cu-salonul-editorial-video/
https://www.youtube.com/watch?v=WYVe01dlD7k
https://www.facebook.com/ripostapenet/videos/458061649166677
https://www.facebook.com/ripostapenet/videos/458061649166677
https://www.youtube.com/watch?v=xVWco4o1eqQ
https://www.youtube.com/watch?v=0CG6W7VFUC0
https://www.youtube.com/watch?v=3mCJ1LOj1gU
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/682064302799440
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/682064302799440
https://www.youtube.com/watch?v=Zcpi7ZfZtLE
https://www.youtube.com/watch?v=kvNDu9XWfis
https://www.youtube.com/watch?v=84tKu3cRwC0
https://www.youtube.com/watch?v=QHyFlr5jao8
https://www.youtube.com/watch?v=xIEIYSUKxqk
https://www.youtube.com/watch?v=KcEnAYi_dS4
https://www.facebook.com/watch/?v=5232062386840306
https://www.facebook.com/watch/?v=5232062386840306
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 Vacanţă la bibliotecă, ediţia 2022 (Columna TV) (4 
iulie 2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=zJrxOaQvbIE 
 Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, 8-11 

septembrie 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=AHjhFj_-DZ8 
 Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, 8-11 

septembrie 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=Dxsch-r9uv0 
 Centenarul încoronării suveranilor României 

Mari”(Columna Tv) (14 octombrie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=IaVXBzxBFKQ 
  Zilele Bibliotecii, ediţia 2022 (Columna TV) (23 

noiembrie 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=uAwylk1Eqlo 

 
A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 
 
Pentru perioada inclusă în prezentul raport, Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa   a realizat 

mai multe anchete în rândul utilizatorilor săi pentru a identifica cerinţele acestora în materie de 
surse de informare, activităţi desfăşurate, necesitatea înfiinţării unor noi servicii de bibliotecă 
etc. 

Concluziile rezultate pentru anul 2018 au fost: 
- Înfiinţarea/existenţa şi funcţionarea următoarelor secţii sunt considerate ca 

importante de repondeţi:  
Secţia/ importanţa-utilitatea Foarte mare Mare  Mică  Foarte 

mică 
Deloc/ 
non 
răspuns  

Secţia de artă şi audiţie  24% 63% 6% - 7% 
Secţia carte tehnico-ştiinţifică 6% 23% 58% 2% 11% 
Secţia/sala multimedia 42% 22% 14% 15% 7% 

 
- Intenţia de participare la evenimentele şi activităţile de animaţie culturală oferite de 

Biblioteca Judeţeană:  
 
 Foarte mare Mare  Mică  Foarte 

mică 
Deloc/ 
Non 
răspuns  

Lansare de carte 19% 21% 16% 3% 41% 
Seara de carte 22% 16% 11% 30% 21% 
Lecturi publice 10% 14% 26% 24% 26% 
Programul „Vacanţă la bibliotecă” 17% 27% - 28% 28% 
*Clubul pensionarilor 10% 15% - - 75% 
Vizionare de documentare creative 27% 19% 11% 17% 26% 
Altele. Care?       
Competiţii anuale despre tradiţii 
 

1 persoană 

Club de storytelling 
 

1 persoană 

https://www.youtube.com/watch?v=zJrxOaQvbIE
http://www.bjdb.ro/evenimente.php?id=759
http://www.bjdb.ro/evenimente.php?id=759
https://www.youtube.com/watch?v=AHjhFj_-DZ8
http://www.bjdb.ro/evenimente.php?id=759
http://www.bjdb.ro/evenimente.php?id=759
https://www.youtube.com/watch?v=Dxsch-r9uv0
http://www.bjdb.ro/evenimente.php?id=770
http://www.bjdb.ro/evenimente.php?id=770
https://www.youtube.com/watch?v=IaVXBzxBFKQ
https://www.youtube.com/watch?v=uAwylk1Eqlo
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Cursuri diverse domenii literare 
 

1 persoană 

Concursuri tematice 
 

2 persoane 

Club de lectură pentru copiii de 
vârstă şcolară mică 

2 persoane 

*Clubul pensionarilor: persoanele din categoria de vârstă peste 55 de ani au declarat că sunt 
interesate în foarte mare măsură; cei 15 % care sunt interesaţi în mare măsură fac parte din 
categoria de vârstă 35-55 ani, iar persoanele din celelalte categorii de vârstă au declarat că nu 
sunt deloc interesate, ori nu au răspuns.  

Pentru perioada  2019-2022 softul de bibliotecă a asigurat oferirea unor date şi 
informaţii pertinente privind numărul total de utilizatori prezenţi în baza de date, numărul 
utilizatorilor activi, profesiile acestora, vârsta, numărul documentelor care circulă etc. Pe baza 
acestor informaţii am avut posibilitatea de a cunoaşte în permanenţă care este fluxul şi tipul 
utilizatorilor care ne trec pragul, putând astfel să iniţiem campanii de atragere sper bibliotecă a 
acestora sau să îmbunătăţim politica de achiziţii  documente sau de dezvoltare de noi servicii de 
bibliotecă de interes pentru publicul larg. Datele extrase din sistem s-au concretizat în rapoarte 
săptămânale înaintate către autoritatea tutelară şi în rapoarte lunare care stau la baza 
îmbunătăţirii politicilor aplicate la nivel de instituţie.  

 
A.5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei   

 
Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”, prin structura şi mărimea colecţiilor deţinute, prin 

specificul produselor şi serviciilor oferite, este o bibliotecă enciclopedică dar care oferă acces şi 
la colecţiile speciale şi specializate pentru a răspunde celor mai diverse cerinţe de informare, de 
la simpla lectură de loisir până la cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată. În consecinţă, 
tipologia utilizatorilor Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” este extrem de diversificată. În 
acest sens vorbim despre: 
- utilizatori persoane fizice cu interese, ocupaţii şi nevoi de informare diferite:  

 elevi şi cadre didactice cărora le sunt oferite documente în conformitate cu 
bibliografia şcolară şi pentru care se organizează activităţi cu tematică la cerere;  

 studenţi şi cadre didactice universitare  interesaţi de documente cu un grad înalt de 
specificitate, fapt datorat desfăşurării de activităţi didactice şi de cercetare specifice  
Universităţii ”Valahia” din Târgovişte. Acest tip de utilizator este interesat, de 
asemenea, de documentele aflate în cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii 
Judeţene „I. H. Rădulescu”, în vederea unor activităţi specifice de cercetare. Pentru 
satisfacerea cerinţelor acestor tipuri de utilizatori trebuie abordată o politică de 
achiziţii mult mai specifică, existând o colaborare intrinsecă între cele două instituţii 
pentru a preîntâmpina cumpărarea aceloraşi tipuri de documente.  

 persoanele adulte, interesate în special de informaţia enciclopedică; 
 copiii şi adolescenţii reprezintă un sector foarte important de care trebuie să se ţină 

seama cu prioritate, mai ales că suntem în era informatizării şi tot mai mulţi tineri 
preferă Internet-ul ca alternativă la lectura unei cărţi;  

 tinerii cu abilităţi în domeniul literar pentru care am organizat programe speciale, 
întâlniri tematice, activităţi de prezentare şi promovare a creaţiilor proprii;  

 persoanele în vârstă nu trebuie scăpate din vedere mai ales că în această perioadă 
cartea în sine a devenit un „obiect de lux” pe care nu şi-l mai poate permite oricine; 

 utilizatorii cu dizabilităţi, oferindu-le în acest sens posibilitatea frecventării 
bibliotecii (acces facil) dar şi oferirea de materiale specifice (cărţi daisy);  

 utilizatori interesaţi de documente care nu se găsesc în cadrul bibliotecii şi care prin 
intermediul împrumutului interbibliotecar pot intra în posesia acestora, biblioteca 
judeţeană asumându-şi rolul de intermediar în acest sens.  
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- utilizatori persoane juridice  
 instituţiile, organizaţiile, asociaţiile, agenţii economici etc. de pe raza judeţului 

Dâmboviţa. De asemenea, instituţiile de presă, fundaţiile, organizaţiile diverse care 
apelează la colecţiile Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” pentru resurse 
informaţionale şi documentare specializate, cu valoare retrospectivă precum şi la 
alte produse şi servicii specifice.  

- bibliotecarii şi bibliotecile publice de pe raza judeţului Dâmboviţa 
 rolul de coordonator metodic al  bibliotecilor publice de pe raza judeţului Dâmboviţa 

face ca Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” să fie un furnizor de produse şi 
servicii şi pentru acest tip de utilizatori. 

 
A.6. Profilul beneficiarului actual  
 
Din analizele statistice proprii (frecvenţa vizitelor la bibliotecă, structura ocupaţională şi 

de vârstă a cititorilor, tipurile de documente solicitate), din observaţia directă şi prin dialogul cu 
utilizatorii bibliotecii  se conturează următorul profil al beneficiarului: 

- utilizatorul care este interesat de  un anumit tip de serviciu: întâlniri informale, 
împrumut documente, lecturarea periodicelor etc.  

- utilizatorul care combină mai multe tipuri de activităţi pentru petrecerea timpului liber: 
participare la evenimentele culturale organizate de bibliotecă, implicare voluntară în 
organizarea acestora etc.  

Din perspectiva modului  accesării serviciilor bibliotecii, vorbim de cel puţin trei categorii 
de utilizatori: 

- utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă; 
- utilizatori ai serviciilor electronice  (site-ul instituţiei, e-mailul instituţiei, OPAC, 

facebook, blog etc); 
- utilizatori ai serviciilor de animaţie culturală şi instructiv-educative. 
- utilizatori care caută la bibliotecă un spaţiu modern, familiar, dotat cu tehnologie 

multimedia, unde să-şi poată petrece timpul liber şi/sau să-şi satisfacă nevoile de 
informare şi documentare. 

 
 
 

 analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate  
 

Utilizatorii activi ai bibliotecii: 2018-2022 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilizatori nou-înscrişi 2045 2006 1690 2745 2927 
Utilizatori vizaţi 7950 8584 6589 9444 7535 
Total 9995 10590 8279 12189 10462 

 
Evidenţa utilizatorilor activi: 2018 - 2022 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 
Evidenţa utilizatorilor 
activi 

9995 10590 8279 12189 10462 
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Evidenţa utilizatorilor activi: 2018 - 2022

2022; 10462

2021; 12189 2020; 8279 2019; 10590

2018; 9995

2018

2019

2020

2021

2022

 
 
 
Preponderenţa utilizatorilor după ocupaţie 
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Utilizatori - 
2018 

707 14 27 50 7850 689 192 128 98 240 

Utilizatori - 
2019 

589 15 35 31 8860 470 235 110 77 168 

Utilizatori - 
2020 

535 15 35 37 6379 657 179 110 117 215 

Utilizatori - 
2021 

869 24 71 39 9696 776 207 148 84 275 

Utilizatori - 
2022 768 18 89 72 8117 563 255 194 87 299 
Total  3468 86 257 229 40092 3155 1068 690 463 1197 

 
 
 

Preponderenţa utilizatorilor după vârstă 
 

  Sub 14 ani 14-25 ani 26-40 ani 41-60 ani peste 61 ani 

Utilizatori - 2018 6313 1331 715 563 1073 

Utilizatori - 2019 7571 1585 576 598 260 
Utilizatori - 2020 5255 1301 888 607 228 
Utilizatori - 2021 8378 1624 1047 867 273 

Utilizatori - 2022 6797 1482 989 897 297 
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Preponderența utilizatorilor după vârstă
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B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 
 
B.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 
 
Analiza socio-culturală a mediului în care ne desfăşurăm activitatea, structura 

organizaţională prezentă, cerinţele viitoare au condus la luarea unor măsuri pe termen mediu şi 
lung privind destinul bibliotecii ca instituţie culturală şi impactul acesteia în rândul comunităţii, 
locul ei în sistemul cultural şi informaţional actual. Dorim să promovăm un echilibru între 
stabilitate şi dinamism, între modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia 
tradiţională, custodială şi tendinţele novatoare. Noile tehnologii ale informării şi comunicării au 
schimbat şi vor schimba într-un ritm accelerat instrumentele de lucru ducând la crearea de noi 
servicii şi produse pe care le oferă biblioteca publică în ansamblul ei. De aceea, instituţia 
noastră, supusă provocărilor şi exigenţelor Societăţii Informaţionale, a trebuit să găsească 
soluţii pentru a-şi îndeplini atribuţiile stipulate prin norme legislative, pentru a funcţiona 
eficient, pentru a satisface nevoile de informare ale utilizatorilor săi, în condiţiile în care 
alocarea bugetară este minimă iar cerinţele tot mai mari.  

În conformitate cu Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional: 
2016-2022 au fost respectate condiţiile considerate necesare pentru exerciţiul drepturilor 
culturale, cum ar fi Disponibilitatea, privită în sensul prezenţei de bunuri şi servicii culturale de 
care fiecare cetăţean se poate bucura şi poate beneficia.  

De asemenea, s-a avut în vedere introducerea metodelor şi tehnicilor manageriale aproape 
pe toate palierele: achiziţia documentelor, implementarea programelor şi proiectelor specifice 
etc. Punctele de interes: satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, 
educare şi recreere ale populaţiei prin promovarea cunoaşterii; identificarea priorităţilor 
naţionale şi locale de finanţare a activităţilor de bibliotecă (Salonul editorial, Vacanţă la 
bibliotecă); modernizarea bibliotecii în funcţie de bugetul  alocat; formarea profesională 
continuă a personalului existent (trimiterea la cursuri de perfecţionare în funcţie de priorităţile 
instituţiei şi de bugetul alocat); extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea 
Internetului (sala multimedia); creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură 
(modernizarea mobilierului şi regândirea spaţiului); transformarea bibliotecii într-un centru 
cultural şi educaţional (organizarea a numeroase acţiuni culturale de impact pentru publicul 
larg); asigurarea condiţiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de 
bibliotecă (darea în folosinţă a unui spaţiu destinat colecţiilor de patrimoniu, care necesită 
condiţii speciale de depozitare); dezvoltarea bibliotecii on-line (revista bibliotecii, anuarul 
bibliografic etc.) 
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În ceea ce priveşte Direcţiile principale de acţiune pe perioada 2018-2022 s-a urmărit:   
- accentuarea rolului de centru comunitar de informaţie al bibliotecii judeţene; 
- îmbunătăţirea accesului la informaţie a tuturor categoriilor de utilizatori; 
- satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere 

ale utilizatorilor prin promovarea cunoaşterii; 
- modernizarea spaţiilor aferente bibliotecii centrale dar şi ale filialelor. 
- îmbinarea modului tradiţional de organizare evenimente culturale cu cel on line. 

 
B.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 
 
O prioritate deosebită a fost acordată activităţii cu publicul, latura profesională fiind 

orientată spre identificarea cerinţelor fiecărei categorii şi subcategorii de beneficiari ai 
instituţiei. Sinteza datelor obţinute prin activitatea de identificare a nevoilor a permis stabilirea 
unei serii de obiective: 

 realizarea unei cât mai bune transmiteri a informaţiilor utile cititorilor cu ajutorul 
mijloacelor pe care le deţine în prezent biblioteca;  

 oferirea unui acces cât mai larg la toate tipurile de documente aflate în posesia 
bibliotecii;  

 satisfacerea cerinţelor beneficiarilor cu maximum de profesionalism şi 
promptitudine;  

 o cât mai bună comunicare cu utilizatorii.  
 S-a încercat completarea fondului documentar al instituţiei astfel încât să se răspundă 

cerinţelor de documentare şi recreere ale utilizatorilor, în conformitate cu programa de studiu 
pentru fiecare categorie din sistemul educaţional, dar şi cu tendinţele din domeniul beletristic. 
S-au făcut eforturi pentru cooptarea utilizatorilor în programe culturale, educaţionale sau de 
voluntariat desfăşurate de către instituţie şi partenerii acesteia, dezvoltarea de programe pe 
specificul intereselor lor, promovarea creaţiilor sau a activităţii acestora etc.    

  
B.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse   
2018 

- organizarea de activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri; 
- promovarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate: continuarea 

descrierii fondului; digitizarea discurilor de vinil, ex-librisuri, vederi, microfilme 
etc. 

- asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea 
activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de 
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook); 

- publicarea unor lucrări cu caracter aniversar;  
- susţinerea sistemului educaţional prin dezvoltarea fondului documentar în 

concordanţă cu bibliografia şcolară şi prin colaborarea permanentă cu structurile 
din învăţământ – instituţia are parteneriate cu majoritatea instituţiilor din sistemul de 
învăţământ judeţean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării 
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor; 

- organizarea de activităţi de prevenţie dedicate tinerilor – Respect legea! Respect 
viaţa! 

- organizarea de programe dedicate adolescenţilor – Oameni mici probleme mari 
- organizarea de programe dedicate persoanelor de vârsta a III-a - Clubul seniorilor 

– (întâlniri pe diferite teme) 
2019 

- organizarea de activităţi dedicate Anului Cărţii în România; 
- promovarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate: continuarea 

descrierii fondului; digitizarea discurilor de vinil, vederi, microfilme etc. 
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- asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea 
activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de 
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook); 

- publicarea unor lucrări cu caracter de promovare a valorilor culturale naţionale şi  
locale;  

- susţinerea sistemului educaţional prin dezvoltarea fondului documentar în 
concordanţă cu bibliografia şcolară şi prin colaborarea permanentă cu structurile 
din învăţământ – instituţia are parteneriate cu majoritatea instituţiilor din sistemul de 
învăţământ judeţean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării 
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor; 

- organizarea de activităţi de prevenţie dedicate tinerilor – Respect legea! Respect 
viaţa! 

- organizarea de programe dedicate adolescenţilor – Oameni mici probleme mari 
- organizarea de programe dedicate persoanelor de vârsta a III-a - Clubul seniorilor 

– (întâlniri pe diferite teme) 
- organizarea de activităţi având ca scop educarea copiilor şi a tinerilor în ceea ce 

priveşte protecţia animalelor (Clubul Prietenii mei necuvântători) 
- organizarea unui club de discuţii pe teme filosofice (Clubul de filozofie) 
- organizare unui club care vizează cultivarea gustului pentru arte în rândul tinerilor 

(Clubul artelor) 
2020 

- implicare în campania de promovare a cărţilor româneşti, numită Citeşte româneşte, 
coordonată de ministerul Culturii;  

- promovarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate: continuarea 
descrierii fondului; digitizarea discurilor de vinil, vederi, microfilme etc. 

- asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea 
activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de 
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook); 

- publicarea unor lucrări cu caracter de promovare a valorilor culturale naţionale şi  
locale;  

- susţinerea sistemului educaţional prin dezvoltarea fondului documentar în 
concordanţă cu bibliografia şcolară şi prin colaborarea permanentă cu structurile 
din învăţământ – instituţia are parteneriate cu majoritatea instituţiilor din sistemul de 
învăţământ judeţean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării 
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor; 

- organizarea de activităţi de animaţie culturală în mediul on line 
 
 
2021 

- implicare în campania Vinerea verde promovată de Guvernul României;  
- implicare în campania de vaccinare: Maratonul vaccinării 
- promovarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate: continuarea 

descrierii fondului; digitizarea documentelor din colecţiile speciale etc. 
- asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea 

activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de 
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook); 

- publicarea unor lucrări cu caracter de promovare a valorilor culturale naţionale şi  
locale;  

- susţinerea sistemului educaţional prin dezvoltarea fondului documentar în 
concordanţă cu bibliografia şcolară şi prin colaborarea permanentă cu structurile 
din învăţământ – instituţia are parteneriate cu majoritatea instituţiilor din sistemul de 
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învăţământ judeţean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării 
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor; 

- organizarea de activităţi de animaţie culturală şi în mediul on line 
2022 
- susţinerea activităţilor de promovare a lecturii 
- organizarea unor serii de activităţi în cadrul Zilelor Judeţului Dâmboviţa: Maratonul 

tradiţiilor dâmboviţene, Maratonul întâlnirilor cu scriitorii locali, Maratonul 
poveştilor  

- promovarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate: continuarea 
descrierii fondului; digitizarea documentelor din colecţiile speciale etc. 

- asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea 
activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de 
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook); 

- publicarea unor lucrări cu caracter de promovare a valorilor culturale naţionale şi  
locale;  

- susţinerea sistemului educaţional prin dezvoltarea fondului documentar în 
concordanţă cu bibliografia şcolară şi prin colaborarea permanentă cu structurile 
din învăţământ – instituţia are parteneriate cu majoritatea instituţiilor din sistemul de 
învăţământ judeţean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării 
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor; 

- organizarea de activităţi de animaţie culturală şi în mediul on line 
 

 
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz 
 
C.1. Măsuri de organizare internă 

 
- În perioada raportată s-au emis următoarele decizii:  
- Decizie concurs ocupare post vacant bibliotecar S II – 12/19.01.2018 
- Decizie evaluare publicaţii neperiodice – 18/19.03.2018 
- Decizie evaluare publicaţii periodice – 19/19.03.2018 
- Decizie responsabil DPO-GDPR – 25/21.05.2018 
- Decizie acordare tichete de vacanţă – 28/06.06.2018 
- Decizia nr. 17/28.01.2019 de încetare a suspendării contractului individual de muncă- 

Rusu Raluca 
-  Decizia nr. 38/16.09.2019 de încetare a suspendării contractului individual de muncă- 

Radu Ancuţa Manuela 
- Decizia nr. 50/29.11.2019   privind aprobarea Codului etic la nivelul Bibliotecii 

Judeţene Dâmboviţa 
- Decizia nr. 17/09.03.2020 privind stabilirea unei ordini de precădere referitoare la 

preluarea sarcinilor de conducere la nivelul instituţiei. 
- Decizia nr. 18/16.03.2020 privind sistarea lucrului cu publicul în contextul 

epidemiologic generat de apariţia coronavirusului. 
- Decizia nr. 20/18.05.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenire şi 

combatere a infectării cu SARS COV 2. 
- Decizia nr. 31/13.10.2020 privind inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei. 
- Decizia nr. 23/05.02.2021 privind patouflage-ul.  
- Decizia nr. 30/25.05.2021 privind sistemul de control managerial. 
- Decizia nr. 41/06.10.2021 privind întocmirea declaraţiilor de avere.  
- Decizia nr. 44/29.10.2021 privind inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei. 
- Decizia nr. 48/20.12.2021 privind Consiliul de administraţie.  
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- Decizia  nr. 19/29.04.2022 privind Regulamentul de acordare vouchere de vacanţă 
- Decizia nr. 23/26.07.2022 privind Regulamentul evaluare personal 
- Decizia nr.17/ 04.03.2022 privind comisia concurs post vacant Bibliotecar S II 
- Decizia nr. 18/11.04.2022 privind Inventarierea Secţiei Periodice 
- Decizia nr. 25/01.09.2022 privind Consiliul Ştiinţific 
- Decizia nr. 26/01.09.2022 privind rămânerea în activitate a unei salariate după 

îndeplinirea condiţiilor impuse de lege pentru acordarea pensiei de limita de vârstă 
- Decizia nr. 27/30.09.2022  privind rămânerea în activitate a unei salariate după 

îndeplinirea condiţiilor impuse de lege pentru acordarea pensiei de limita de vârstă 
 
C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 

- Hot. Consiliul Judeţean 12/25.09.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Bibliotecii Judeţene  „Ion Heliade Rădulescu„  Dâmboviţa. 

- Hot. Consiliul Judeţean 13/25.01.2018 privind aprobarea Notei de fundamentarea 
privind cheltuielile de investiţii la Biblioteca judeţeană în anul 2018 

- Hot. Consiliul Judeţean 121/18.04.2018 privind aprobarea Programului Centenar 
2018 

- Hot. Consiliul Judeţean 222/25.09.2018 privind aprobarea Notei de fundamentare 
privind achiziţia în 2018 a unor mijloace fixe la Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa 

- Hot. Consiliul Judeţean 4/29.01.2019 privind aprobarea Notei de fundamentare privind 
cheltuielile de investiţii la Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa în 2019 

- Hot. Consiliul Judeţean 9/29.01.2020 privind aprobarea Notei de fundamentare privind 
cheltuielile de investiţii la Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa în 2020. 

- Hot. Consiliul Judeţean 109/28.05.2020 privind modificarea şi completarea Hot. 
Consiliul Judeţean 9/29.01.2020. 

- Hot. Consiliul Judeţean 297/28.12.2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale 
pentru anul fiscal 2021. 

- Hot. Consiliul Judeţean nr. 54 /24.03.2021 privind aprobarea Notei de fundamentare 
privind cheltuielile de investiţii la Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa în 2021. 

- Hot. Consiliul Judeţean 55/24.03.2021 privind modificarea şi completarea Hot. 
Consiliul Judeţean 118/23.06.2017 privind emiterea acordului de principiu pentru 
asigurarea cotei de finanţare acordată de către CJD pentru Biblioteca Judeţeană în 
cadrul proiectului Europe Direct.  

- Hot. Consiliul Judeţean 440/21.12.2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale 
pentru anul fiscal 2022. 

- Hot. Consiliul Judeţean nr. 322/29.09.2022 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 7/13.01.2022 pentru aprobarea Notei de 
Fundamentare privind cheltuielile de investiţii la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade 
Rădulescu” Dâmboviţa, în anul 2022 

- Hot. Consiliul Judeţean nr. 24 /28.01.2022 privind asigurarea cotei de finanţare 
acordată de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru Biblioteca Judeţeană “Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa în cadrul Proiectului “Reţeaua Centrelor de Informare 
EUROPE DIRECT”, pentru anul 2022 

- Hot. Consiliul Judeţean privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa nr. 7/13.01.2022 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 
cheltuielile de investiţii la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, în 
anul 2022 
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C.3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 
 
Consiliul de Administraţie s-a întrunit în perioada raportată după cum urmează:  
2018 
13.04.2018, pe ordinea de zi figurând: 

- Reactualizarea Regulamentului Intern al Bibliotecii 
- Concluzii în urma desfăşurării acţiunii de Audit desfăşurată de Consiliul Judeţean 

09.10.2018, pe ordinea de zi figurând: 
- Analizarea şi stabilirea cuantumului sporului pentru condiţii vătămătoare sau 

periculoase de muncă,  în vederea acordării salariaţilor din Biblioteca judeţeană, în 
urma emiterii Buletinului de determinare prin expertizarea locurilor de muncă de 
către Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa 

 
2019 
16.09.2019, pe ordinea de zi figurând: 

- Oportunitatea încheierii unui Contract de prestări servicii cu Municipal Construct SA 
- Discutarea Codului de etică în conformitatea cu Noul Cod Administrativ 

2020 
12.02.2020, pe ordinea de zi figurând: 

- Discutarea Bugetului aprobat pe anul 2020 şi eşalonarea achiziţiilor avute în vedere în 
conformitate cu Planul anual de achiziţii 

- Evaluarea personalului  
- Actualizarea Procedurilor operaţionale în conformitate cu noile reglementări 
- Stabilirea unei proceduri privind închirierea Sălii de conferinţă 

15 05 2020, pe ordinea de zi figurând: 
- Identificarea şi stabilirea unor proceduri referitoare la lucrul cu publicul, în contextul 

generat de COVID 19, în perspectiva redeschiderii Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa după 
ridicarea stării de urgenţă. 

- Oportunitatea achiziţionării unui Sterilizator carte. 
- Oportunitatea  întocmirii unui Regulament special pentru utilizatori, aplicabil noii 

situaţii pandemice. 
- Schimbarea site-ului Bibliotecii astfel încât să corespundă noilor cerinţe impuse de 

mutarea accentului pe on line. 
- Modalităţi noi  de desfăşurare a activităţilor de animaţie culturală. 
- Oportunitatea igienizării instalaţiei de climatizare. 

2021 
18.01.2021, pe ordinea de zi figurând: 

 Modificarea  Regulamentului Utilizatorilor  
 Achiziţii pentru anul 2021 
 Evaluarea personalului pentru anul 2020 
 Pregătirea profesională pentru anul  2021 
 Activităţi Centrul Europe Direct 

17.05.2021, pe ordinea de zi figurând: 
 Informare privind concluziile finale ale controlului de audit. 
 Promovarea personalului în grade profesionale. 
 Investiţii 
 Depunerea declaraţiilor de avere şi de interese. 

14.06.2021, pe ordinea de zi figurând: 
 Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 
 Modificarea Organigramei 
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2022  
16.03.2022, pe ordinea de zi figurând: 

 Planul de achiziţii 2022. 
 Întocmirea unui nou Regulament de evaluare a personalului bibliotecii în conformitate 

cu Noul Cod Administrativ. 
 Analizarea stadiului de finalizare a introducerii documentelor in BD şi luarea măsurilor 

care se impun. 
 Analizarea modalităţilor de creştere a vizibilităţii filialei de Carte în limbi străine în 

contextul creşterii numărului de studenţi străini prezenţi în cadrul UVT. 
 
Consiliul Ştiinţific s-a întrunit în perioada 2018-2022 analizată de Zilele Bibilotecii Judeţene, 
fiind analizate: 

 Propuneri privind Planul de activităţi culturale pentru anul următor.  
 Propuneri privind Activitatea editorială a Bibliotecii pe anul următor.  

 
 

C.4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sancţionare) 
 
2018 
Perfecţionare continuă 

 Comunicarea în bibliotecă - curs susţinut  de ANBPR cu o durată de 40 de ore- tot 
personalul bibliotecii- 25 participanţi 

 Prevenţie şi pregătire pentru dezastre – Curs Crucea Roşie – 4 participanţi /8 ore 
Evaluare personalului/Promovarea personalului 

 Decizie 27/04.06.2018 de  promovare prin transformare post  
 

2019 
Perfecţionarea continuă 
 Marketing de bibliotecă. Marketingul echipei- organizat de ANBPR - noiembrie 2019 

(27 participanţi) 
 Curs de perfecţionare privind prevederile ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 referitor la 

Codul administrativ. 
 

Evaluarea personalului/Promovarea personalului 
 Decizia nr. 44/29.10.2019   de promovare în grade profesionale 

 
2020 

Perfecţionarea continuă 
 Curs de Instruire pentru utilizarea platformei on line Zoom noiembrie 2020 (27 

participanţi) 
 Curs de perfecţionare privind aplicarea Regulamentului general pentru protecţia datelor 

(GDPR) 14-15 12. 2020 
 

Evaluarea personalului/Promovarea personalului 
 Evaluarea anuală a personalului s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
2021 
Perfecţionarea continuă 

 Curs Dezvoltator de e-learning (Academia Oamenilor de Ştiinţă) – 3 participanţi 
 Curs Designer pagini web (INECEDI-ICI Bucureşti)- 1 persoană 
 Curs  ECDL – 2 persoane 
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Evaluarea personalului/Promovarea personalului 

 Evaluarea anuală a personalului s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 Decizia nr. 31/18.06.2021 privind concurs/promovare salariaţi.  

 
2022 
Perfecţionarea continuă 

  Comunicare internă şi tehnici de motivare non financiară (28 participanţi) 
 Curs iniţiere în Biblioteconomie (1 persoană) 

Evaluarea personalului/Promovarea personalului 
 Evaluarea anuală a personalului s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 

C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 
refuncţionalizări ale spaţiilor 

 
Biblioteca dispune de următoarele spaţii: 

 Sediul central, preluat în administrare de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, situat în 
strada Stelea, nr. 2 cu o suprafaţă  de  2443.29 m2  cu secţii de împrumut la domiciliu, 
săli de lectură, depozite, birouri, spaţii de acces şi spaţii de primire a publicului. 
Clădirea a fost  reabilitată şi extinsă în anul 2011.  

 Filiala Carte în limbi străine funcţionează într-un apartament proprietate, strada Avram 
Iancu, bl. 17 scara C, cu o suprafaţă de 28 m2. Este în stare bună cu utilităţile necesare, 
centrală termică, apometre. Acesta a fost igienizat în cursul anului 2015 (văruit, montat 
gresie şi faianţă, schimbat mobilier în sala depozit).  

 Filiala pentru copii funcţionează din februarie 2022 într-o locaţie nouă, modern 
amenajată, în str. Lt. Major Dragomirescu Liviu, Târgovişte. 
 

Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată   
2018 

 Reabilitarea Secţia Împrumut Adulţi – etj I (sistem iluminat, igienizare, mobilier) 
 Reabilitare Sală de Conferinţe 
 Reabilitarea Centrul Europe Direct 
 Reabilitarea Birouri manager, Contabilitatea si Secretariat 
 Înfiinţare Depozit Carte Tehnică 
 Înfiinţare Birou Administrator 
 Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de  semnalizare a hidranţilor 

 
2019 

 Reabilitarea şi modernizarea Secţiei Colecţii Speciale 
 Reabilitarea şi modernizarea Biroului Evidenţă şi Dezvoltare colecţii 
 Reabilitarea Depozitului Secţiei de Împrumut Adulţi  
 Reabilitare Spaţiu Filială Carte în limbi străine 
 Mochetare holuri 
 Extindere sistem supraveghere (Secţia Împrumut+ holuri) 

 
2020 

 Reabilitarea şi modernizarea Secţiei Multimedia –Internet  
 Reabilitarea şi modernizarea grupului sanitar pentru public (parter) 
 Reabilitarea Sălii de lectură.  
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2021 
 Reabilitarea şi modernizarea Secţiei carte Tehnică  
 Reabilitarea şi modernizarea Secţiei periodice-Depozit Legal 

 
2022 

 Darea în folosinţă a Filialei pentru copii 
 Reabilitare Oficiul de calcul  
 Completare mobilier specific Filiala pentru copii 
 Amenajare spaţii expoziţionale hol, etaj I 

 
 
 

C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 
sau a altor organisme de control din perioada raportată 
 
2018 

- ISU Basarab Târgovişte 
o control tematic privind apărarea împotriva incendiilor-18.04.2018 
o a fost identificat şi amenajat un spaţiu pentru Birou administrator 
o s-a efectuat sistemul de semnalizare a hidranţilor 

- ITM Dâmboviţa 
o aplicarea legii 153/2017 – 21.05.2018  
o nu au fost găsite nereguli 

 
2019 

- AJEPIS (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa)- 07.11.2019 -
privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

o Montarea de mâini curente la accesul în instituţie – efectuat 
o Prevederea cu un material antiderapant pe calea de acces exterioară- efectuat 
o Amplasarea unui birou la parter care să deservească persoanele cu dizabilităţi- 

efectuat 
o Semnalizarea corespunzătoare privind accesul adaptat în clădire- efectuat 
o Asigurarea unui interpret mimico-gestual în baza unui protocol de colaborare- 

efectuat 
- Control Audit public Intern pe tema : Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei 

o Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor ordonanţei nr. 
57/2019 referitor la Codul administrativ şi la Codul etic. 

o Actualizarea  Codului Etic în conformitate cu legislaţia în vigoare 
o Perfecţionarea Consilierului de Etică 
o Informarea personalului cu privire la conţinutul Codului Etic 
o Elaborarea de proceduri specifice 

 
2020 

- Control Curtea de Conturi a României, Camera de conturi Dâmboviţa  pe tema: Audit 
financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2019 (02-26-03 
2020/29.06-31.07.2020) 

o Recomandarea echipei de audit cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi 
luate în vederea înlăturării abaterii constatate: nu este cazul, abaterea fiind 
remediată în timpul misiunii de audit.  

- Control ISU Basarab (25-26.06.2020)- verificarea respectării legislaţiei în domeniul 
situaţiilor de urgenţă.  

o Remedierea iluminatului de securitate 
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2021 

- Audit Evaluarea derulării activităţilor conform rezultatelor analizei de risc ce se va 
realiza la nivelul misiunii de audit intern, pentru activitatea financiar contabilă, achiziţii 
publice şi resurse umane (martie 2021) 

o Înregistrarea la registratura instituţiei a tuturor documentelor emise pentru 
implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

o Îmbunătăţirea cadrului organizatoric referitor la activitatea de recepţie a 
serviciilor şi lucrărilor (de reparaţii, întreţinere) 

o Revizuirea procedurii de sistem pentru prevenirea potenţialelor conflicte de 
interese 

 
2022 

- În perioada raportată nu au fost controale. 
 
 
D Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 
 
D.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 

contabil al perioadei raportate 
 
Gradul de utilizare a bugetului: 2018 – 30.11.2022 
 
Buget de Venituri şi 

Cheltuieli 
2018 2019 2020 2021 2022 

Venituri totale (lei) din 
care : 

 
87,55% 

 
92,18% 

 
93,60% 

 
93,71% 

 
79,60% 

Alocaţii/subvenţii 87,32% 92,16% 93,53% 93,30% 78,81% 
Fd externe nerambursabile 90,18% 92,47% 94,95% 98,35% 79,37% 
Cheltuieli totale (lei) din 
care : 

87,55% 92,18% 93,60% 93,71% 79,60% 

Cheltuieli de personal 85,90% 93,20% 95,90% 98,84% 84,67% 
Bunuri si servicii 90,40% 88, 16% 82,98% 75,83% 61,00% 
Cheltuieli de capital 99,40% 98,27% 98,10% 82,78% 98,73% 
Fd externe nerambursabile 90,18% 92,47% 94,95% 98,35% 79,37% 
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Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli 

Comparativ 2018 –  30. 11. 2022 
Nr. 
crt. 

Denumire Plaţi 
efectuate 

2018 

Plaţi 
efectuate 

2019 

Plaţi 
efectuate 

2020 

Plaţi 
efectuate 

2021 

Plaţi 
efectuate 

2022 
1 TOTAL 

CHELTUIELI  
2141523 2761822 2805118 

 
2888227 2789867 

2 CHELTUIELI 
CURENTE  

1895560 2486463 2494545 2510711 2460510 

2.1 Cheltuieli de 
personal 

1416421 1922214 2048097 2077713 1988983 

2.2 Bunuri şi 
servicii 

479139 564249 446448 432998 471527 

2.2.1 Bunuri şi 
servicii  (total) 

199586 276208 239557 246369 261944 

2.2.2  Furnituri de 
birou 

31938 31934 18366 14232 21905 

2.2.3  Materiale 
pentru curăţenie 

4852 7880 7915 5056 4409 

2.2.4  Încălzit, 
iluminat şi forţa 
motrica 

69457 83695 78632 94756 85691 

2.2.5 Apa, canal şi 
salubritate 

5653 6385 5591 7181 7860 

2.2.5.
1 

Carburanţi, 
lubrifianţi 

3009 3763 2258 2258 6777 

2.2.5.
2 

Piese schimb 0 4334 3497 -  

2.2.6  Posta, 
telecomunicaţii, 
radio, tv, 
internet 

16174 16476 17898 19923 23954 

2.3 Alte bunuri şi 
servicii pentru 
întreţinere şi 
funcţionare 

65884 103195 85015 81505 86114 

2.3.1 Materiale şi 
prestări de 
servicii cu 
caracter 
funcţional 

2619 18546 20385 21458 25234 

2.4  Reparaţii 
curente 

22792 48253 34821 - 7501 

2.5 Bunuri de natura 
obiectelor de 
inventar 

94343 86992 30695 41199 57696 

2.6 Deplasări, 
detaşări, 
transferări 
 

2131 1500 138 607 726 
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2.6.1 Deplasări în 
străinătate 

- - - - - 

2.7 Cărţi, publicaţii 
şi materiale 
documentare 

145810 138625 134359 139692 136790 

2.8  Pregătire 
profesionala 

7200 9950 1000 3150 2550 

2.9  Protecţia 
muncii 

2661 2721 5878 1981 3220 

2.10 Alte cheltuieli 
cu bunuri şi 
servicii 

4616 - - - 1100 

3 CHELTUIELI 
DE CAPITAL 

65592 90411 120666 131630 129336 

4 PROIECTE 
CU 
FINANŢARE 
DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURS
ABILE 

180371 184948 189907 245886 200021 

4.1 Finanţare de la 
UE 

88583 92346 95053 147814 118600 

4.2 Cofinanţare CJD 91788 92602 94854 98072 81421 
 

Plăţi achiziţii - cărți, publicaţii și materiale documentare

2022; 136790

2021; 139692
2020; 134359

2019; 138625

2018; 145810

2018

2019

2020

2021

2022

 
 



Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa                                                                                              2018-2022
    
 

 33 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2020; 120666

2018; 65592
2019; 90411

2021; 131630

2022; 129336

2018

2019

2020

2021

2022

 
 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE

2019; 1849482020; 1899072021; 245886

2022; 200021 2018; 180371

2018

2019

2020

2021

2022

 
 
Indicatori financiar-contabili 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Gradul de creştere a 
surselor atrase/veniturilor 
proprii în totalul veniturilor 

8,42% 6,7% 9,3% 9,8% 7,18% 

Ponderea cheltuielilor de 
personal din totalul 
cheltuielilor 

66,14% 69,60 73,1% 71,93% 71,29% 

Ponderea cheltuielilor de 
capital din bugetul total 

3,06% 3,27 4,3% 4,3% 4,63% 

Cheltuieli pe beneficiar, din 
care: din subvenţie 

214,25% 260,79 338.82 236,9  266,66 
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D.2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei (aspect raportat diferit în funcţie de modificările 
legislative):  

 
Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanţă 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Cheltuieli pe 
beneficiar 
(subvenţie+v
enituri- 
cheltuieli de 
capital)/nr. de 
beneficiari 

din 
subvenţie: 
214,25 
(buget 
realizat: 
2141523/ 
utilizatori 
activi: 
9995)   

din 
subvenţie: 
260,79 
(buget 
realizat: 
2761822/ 
utilizatori 
activi: 
10590)   

din 
subvenţie: 
338,82 
(buget 
realizat: 
2805118/ 
utilizatori 
activi: 
8279)   

din 
subvenţie: 
236,9 
(buget 
realizat: 
2888227/ 
utilizatori 
activi: 
12189)   

din 
subvenţie: 
266,66 
(buget 
realizat: 
2789867/ 
utilizatori 
activi: 
10462)   

2.  Fonduri 
nerambursabi
le atrase (lei) 

180371 184948 189907 245886 200021 

3.  Număr 
documente 
intrate 

6597 9348 6411 6982 6055 

4.  Număr de 
documente 
consultate 

151836 151159 74019  
 

100 182  101638 

5.  Număr 
activităţi 
educaţionale 

26 31 21 22 21 

6.  Număr de 
apariţii media 
(nu 
comunicate 
de presă) 

335 363 209 210 191 

7.  Număr de 
utilizatori 
activi 

9995 10590 8279 12189 10462 

8.  Număr de 
expoziţii 

217 216 289  
 

175 209 

9.  Număr 
proiecte/acţiu
ni culturale 

33 / 297 27/274 27/245 27/176 27/353 

10.  Număr 
participanţi la 
proiecte/acţiu
ni culturale 

15159 9673 2844 6101 10513 

11.  Număr de 
vizite la 
bibliotecă 
(frecvenţa) 

100.552 103.300 47.722 66.863 68.549 
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12.  Indicatorul de 
frecvenţă  

 403,823 
(total 
frecvenţă: 
100552/ nr. 
zile 
lucrătoare: 
249)  

411,55 
(total 
frecvenţă: 
103300/ nr. 
zile 
lucrătoare: 
251) 

190 (total 
frecvenţă: 
47.722/ nr. 
zile 
lucrătoare: 
251) 

263,24 
(total 
frecvenţă: 
66863/ nr. 
zile 
lucrătoare:
254 ) 
 

296,75 
(total 
frecvenţă: 
68549/ nr. 
zile 
lucrătoare: 
231 ) 

13.  Număr 
voluntari 
 

10 10 5 5 3 

14.  Vizite 
virtuale la 
resursele din 
reţea ale 
bibliotecii 
 

124.988 117.749 120.293 130.933 97969 

15.  Indicele de 
lectură 

15,19  u.b. 
consultate/u
tilizator   
(doc. 
difuzate 
151836 / 
utilizatori 
activi 9995) 

14,27  u.b. 
consultate/u
tilizator   
(doc. 
difuzate 
151159 / 
utilizatori 
activi 
10590) 

8,94  u.b. 
consultate/u
tilizator   
(doc. 
difuzate 
74019 / 
utilizatori 
activi 8279) 

8,22  u.b. 
consultate/
utilizator   
(doc. 
difuzate 
100182 / 
utilizatori 
activi 
12189) 

9,71  u.b. 
consultate/u
tilizator   
(doc. 
difuzate 
101638 / 
utilizatori 
activi 
10462) 
 

16.  Indicele de 
circulaţie 

43,72%   
(doc. 
difuzate 
151836 /  
347238 
total u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii)  

43,22%   
(doc. 
difuzate 
151159 /  
349694 
total u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii) 

21,29%   
(doc. 
difuzate 
74019 
/347536 
total u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii)  

28 %  
(doc. 
difuzate 
100182 
/355765 
total u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii)  

28%   
(doc. 
difuzate 
101638 
/361.626 
total u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii) 
  

17.  Indicele de 
atragere la 
lectură 

10,85 % 
din 
populaţia 
Târgoviştei 
este înscrisă 
la BJDB 
(9995 
utilizatori  / 
92.090  
populaţia 
oraşului) 

11,54 % 
din 
populaţia 
Târgoviştei 
este înscrisă 
la BJDB 
(10590 
utilizatori  / 
91.765  
populaţia 
oraşului) 

9,05% din 
populaţia 
Târgoviştei 
este înscrisă 
la BJDB 
(8279 
utilizatori  
/91.447 
populaţia 
oraşului) 

13,4 % 
din 
populaţia 
municipiul
ui este 
înscrisă la 
BJDB 
(12189 
utilizatori 
/90.345 
populaţia 
oraşului) 

11,58 % 
din 
populaţia 
municipiulu
i este 
înscrisă la 
BJDB 
(10462 
utilizatori 
/90 345 
populaţia 
oraşului) 
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18.  Indicele de 
dotare carte 

 3,7 
u.b./locuitor 
(total  
347.238  
u.b. din 
colecţiile 
bibliotecii / 
92.090 
populaţia 
oraşului) 

3,8 
u.b./locuitor 
(total  
349.694  
u.b. din 
colecţiile 
bibliotecii / 
91.765 
populaţia 
oraşului) 

3,8 
u.b./locuitor 
(total  
347.536 u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii / 
91.447 
populaţia 
oraşului)  
 

3,9 
u.b./locuit
or (total  
355.765 
u.b. din 
colecţiile 
bibliotecii 
/90 345 
populaţia 
municipiul
ui)  
 

4 
u.b./locuitor 
(total  
361.626 u.b. 
din 
colecţiile 
bibliotecii 
/90 345 
populaţia 
municipiulu
i)  
 

 
 
 
E Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin proiectul de management 
 

E.1. Viziunea şi misiune 
 

Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a evoluat în timp  de la un furnizor 
tradiţional de informaţii la un centru cultural-educativ care asigură promovarea valorilor 
culturale naţionale, dar mai ales locale, în cadrul comunităţii pe care o deserveşte. Astfel, 
instituţia noastră a devenit un loc de învăţare, partajare, creare şi incluziune digitală. 

 
E. 2. Misiune 

Misiunea Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa este de a servi interesele de 
informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Târgovişte şi 
judeţul Dâmboviţa, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere 
prin intermediul colecţiilor pe care le deţine.   

 
E.3. Obiective  
 

- OG 1 Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii pentru 
optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor 

- OS 1 Demersuri  în vederea creşterii fondurilor bugetare necesare achiziţionării 
de documente  

- OS 2 Înnoirea fondului documentar  

- OS 3 Atenţie sporită achiziţionării documentelor bibliofile 

- OG 2 Catalogarea retrospectivă a întregului fond documentar al bibliotecii 
- OS 1 Barcodarea unităţilor de bibliotecă 
- OS 2 Remedierea erorilor din baza de date 
- OS 3 Recuperarea întârzierilor în ceea ce priveşte Anuarele bibliografice 

  
- OG 3 Crearea, menţinerea şi adecvarea unor servicii publice de bibliotecă în deplină 

concordanţă cu diversitatea şi complexitatea cererilor beneficiarilor  
- OS 1 Dezvoltarea programelor destinate micilor utilizatori şi părinţilor acestora: 

Vacanţă la bibliotecă, Şcoala Altfel,  Seminarii de parenting, Bibliopijamateca   
- OS 2 Dezvoltarea programelor destinate persoanelor de vârsta a III-a: Clubul 

seniorilor, Clubul de pictură 
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- OS 3 Dezvoltarea programelor dedicate tinerilor: Clubul de filozofie, Oameni 
mici, probleme mari!, Activităţi de prevenire şi informare etc. 

- OS 4 Dezvoltarea serviciilor de voluntariat în conformitate cu legea specifică 
- OG4 Mutarea accentului pe activităţile culturale majore 

- OS 1 Ziua Culturii Naţionale 
- OS 2 Ziua Bibliotecarului 
- OS 3 Vacanţă la bibliotecă 
- OS 4 Salonul editorial ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa 
- OS 5 Zilele Bibliotecii  
- OS 6 Ziua Educaţiei 
- OS 7 Seara de carte 

- OG5 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 

- OS 1 Înnoirea infrastructurii informatice 
- OS 2 Igienizarea şi amenajarea spaţiilor dedicate secţiilor, spaţiilor comune şi  

depozitelor  
- OS 3 Îndeplinirea condiţiilor ergonomice de lucru 

- OG6 Coordonarea metodologică a bibliotecilor publice din judeţul Dâmboviţa 
- OS 1 Asistenţă de specialitate  
- OS 2 Sprijinirea bibliotecilor publice de pe raza judeţului  

 
E.4. E.5. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management (strategie şi 

plan de marketing)  
Analiza socio-culturală a mediului în care ne desfăşurăm activitatea, structura 

organizaţională prezentă, cerinţele viitoare au condus la luarea unor măsuri pe termen mediu şi 
lung privind destinul bibliotecii ca instituţie culturală şi impactul acesteia în rândul comunităţii, 
locul ei în sistemul cultural şi informaţional actual. Dorim să promovăm un echilibru între 
stabilitate şi dinamism, între modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia 
tradiţională, custodială şi tendinţele novatoare.  

Noile tehnologii ale informării au schimbat şi vor schimba într-un ritm accelerat 
instrumentele de lucru ducând la crearea de noi servicii şi produse pe care le oferă biblioteca 
publică în ansamblul ei. Acest fapt a fost cu atât mai elocvent în perioada raportată, din cauza 
situaţiei pandemice cu care ne confruntăm. De aceea instituţia noastră, supusă provocărilor şi 
exigenţelor Societăţii Informaţionale, va trebui să găsească soluţii pentru a-şi îndeplini 
atribuţiile stipulate prin norme legislative, pentru a funcţiona eficient, pentru a satisface nevoile 
de informare ale utilizatorilor săi, în condiţiile în care alocarea bugetară este minimă iar 
cerinţele tot mai mari.  

În conformitate cu Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional: 
2016-2022 vor fi respectate condiţiile considerate necesare pentru exerciţiul drepturilor 
culturale, cum ar fi Disponibilitatea, privită în sensul prezenţei de bunuri şi servicii culturale de 
care fiecare cetăţean se poate bucura şi poate beneficia.  

De asemenea, s-a avut în vedere introducerea metodelor şi tehnicilor manageriale aproape 
pe toate palierele: achiziţia documentelor, implementarea programelor şi proiectelor specifice 
etc. Punctele de interes: satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, 
educare şi recreere ale populaţiei prin promovarea cunoaşterii; identificarea priorităţilor 
naţionale şi locale de finanţare a activităţilor de bibliotecă (Salonul editorial, Vacanţă la 
bibliotecă); modernizarea bibliotecii în funcţie de bugetul  alocat; formarea profesională 
continuă a personalului (trimiterea la cursuri de perfecţionare în funcţie de priorităţile instituţiei 
şi de bugetul alocat); extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea Internetului 
(sala multimedia); creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură (modernizarea 
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mobilierului şi regândirea spaţiului); transformarea bibliotecii într-un centru cultural şi 
educaţional (organizarea a numeroase acţiuni culturale de impact pentru publicul larg); 
asigurarea condiţiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de bibliotecă; 
dezvoltarea bibliotecii digitale (revista bibliotecii, colecţia de vederi, periodice vechi etc.) 

Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management a presupus implementarea 
programelor şi a proiectelor propuse prin proiect de management, în interesul utilizatorilor  
bibliotecii. S-a avut în vedere conectarea şi corelarea programelor/proiectelor instituţiei cu 
politicile culturale ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa în beneficiul comunităţii. În acest sens s-
a urmărit:  
 dezvoltarea de noi servicii în bibliotecă; 
 perfecţionarea continuă a personalului în concordanţă cu noutăţile legislative; 
 dezvoltarea serviciilor digitale oferite de către bibliotecă; 
 optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă; 
 dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă; 
 coordonarea metodologică a bibliotecilor publice de pe raza judeţului Dâmboviţa; 
 cooperare instituţională în vederea conservării şi prezervării colecţiilor speciale; 
 extinderea cooperării inter-bibliotecare pe plan naţional şi internaţional; 

 
Strategia şi planul de marketing  

Marketingul de bibliotecă este un concept despre care se vorbeşte din ce în ce mai des, 
dar în practica acestor instituţii nu-şi găseşte întotdeauna aplicarea şi consensul. În sectorul non-
profit obiectivul principal ar trebui să fie interesul public sau deservirea promptă a publicului, 
impunându-se necesitatea orientării spre utilizatori, spre nevoile lor informaţionale. 
Strategia de marketing a Bibliotecii implică: 
 Analiza SWOT; 
 Descrierea misiunii şi scopului  bibliotecii; 
 Stabilirea Obiectivelor; 
 Elaborarea unui plan de activităţi; 
 Stabilirea Bugetului; 
 Identificarea Beneficiarilor; 
 Mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca; 
 Stabilirea mesajului pe care îl transmitem fiecărui grup ţintă, adaptat; 
 Alegerea canalelor de comunicare; 
 Alegerea mesajului  care se doreşte a fi transmis în materialele de promovare. 
Planul de marketing 
 Stabilirea momentului în care începe promovarea evenimentului. 
 Elaborarea e comunicate de presă; 
 Promovarea evenimentelor bibliotecii prin mass-media; 
 Organizarea conferinţelor de presă; 
 Conceperea şi realizarea materialelor promoţionale destinate publicului care trebuie să fie 

atractive şi complete din punct de vedere informaţional (afiş, flayer, invitaţie, banner, 
obiecte personalizate etc.); 

 Actualizarea continuă a canalelor de promovare pe internet: site, facebook,  youtube; 
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E.6. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management 

 
 În funcţie de obiectivele propuse în contractul de management şi de diagnoza mediului 
intern şi extern, strategia de dezvoltare a bibliotecii în perioada raportată s-a realizat prin 
dezvoltarea următoarelor programe:  
 

 Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii 
 Pentru a asigura o bună informare a comunităţii, biblioteca, prin software-ul specializat 
de bibliotecă LIBERTY 5, oferă informaţii despre fondul de publicaţii existent în baza de date a 
instituţiei, posibilitatea de a vizualiza de pe orice calculator conectat la Internet cărţi sau 
articole în format electronic şi imagini caracteristice publicaţiilor deţinute în baza de date, cu 
vizualizare în timp real. Prin modulele sale: Achiziţie, Circulaţie, Catalogare, Periodice, 
Catalog on-line, software-ul LIBERTY  permite personalizarea totală atât a formatelor de 
introducere a datelor, cât şi a celor de tipărire a rapoartelor şi statisticilor; deţine facilitate de 
interogare simultană a mai multor biblioteci; permite accesarea preferenţială a resurselor on-
line catalogate. De asemenea, numărul resurselor ce pot fi catalogate este practic nelimitat, 
depinzând doar de spaţiul de hard disk disponibil.  
 În anul 2022 a fost achiziţionată platforma CloudLibrary - o platformă de tip eContent, 
prin intermediul căreia, bibliotecile pot achiziţiona cărţi în format electronic (e-books şi 
audiobooks), pe care le pot pune la dispoziţia utilizatorilor spre a fi împrumutate, cu protejarea 
strictă a drepturilor de autor. Platforma este uşor de utilizat atât pentru bibliotecari cât şi pentru 
public, materialele împrumutate prin intermediul acesteia  putând fi accesate pe calculatorul 
personal, laptop, tabletă, telefon sau e-reader, astfel încât interacţiunea cu cititorii nu mai este 
condiţionată de prezenţa fizică a utilizatorilor la sediul bibliotecii. 
 

 Program de diversificare şi adecvare permanentă a politicilor de achiziţii pentru 
optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor 

 Prin acest program s-a urmărit să se răspundă cerinţelor tot mai diversificate ale 
utilizatorilor bibliotecii. În mediul bibliotecar actual, influenţat de o serie de factori, bibliotecile 
publice se simt nevoite să-şi reorienteze oferta. Achiziţionarea diverselor tipuri de documente în 
vederea dezvoltării colecţiilor a fost  realizată în raport cu preferinţele şi motivaţiile 
utilizatorilor şi cu cerinţele impuse de dinamica vieţii sociale şi economice din cadrul 
comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea.  
 Ajustarea ofertei în funcţie de preferinţele de lectură ale utilizatorilor a condus la 
restructurarea fondului, ceea ce a avut ca rezultat  oferirea doar a acelor produse şi servicii care 
erau într-adevăr dorite de publicul utilizator, prin eliminarea documentelor nesolicitate şi 
achiziţia altora noi din domenii de actualitate. Totuşi, predilecţia pentru anumite domenii de 
cunoştinţe depinde şi de măsura în care sunt armonizate la nivelul ofertei bibliotecare. Oferta nu 
trebuie doar să satisfacă nevoi, ci să le şi creeze. 

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 al documentelor de bibliotecă a fost astfel conceput urmărindu-
se în permanenţă structura colecţiilor deja constituite, relaţia directă dintre cerinţele publicului 
şi resursele financiare alocate. 

 
 Programul editorial al Bibliotecii  

Biblioteca a continuat în cadrul acestui program editarea revistei de specialitate, Curier, 
cu apariţie bianuală. De asemenea, s-a  avut în vedere editarea unor lucrări de istorie culturală 
locală, de valorificare a fondurilor proprii, de popularizare a unor evenimente istorice şi 
culturale de impact local sau naţional.  
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 Programul  de organizare manifestări ştiinţifice şi profesionale tematice   

Pe parcursul  perioadei raportate Biblioteca s-a axat pe dezvoltarea activităţilor de 
tradiţie ale instituţiei, cu un impact crescut la public (Ziua Culturii Naţionale, Vacanţă la 
bibliotecă, Salonul editorial, Zilele Bibliotecii etc.). În conformitate cu Strategia de dezvoltare a 
judeţului Dâmboviţa a fost acordată prioritate proiectelor mari care au grupat mai multe tipuri 
de activităţi orientate pe anumite categorii de public. Acestora li s-au   subsumat activităţi de 
mai mică amploare, realizate la cererea partenerilor instituţiei: lansări de carte, expoziţii 
tematice, ateliere, activităţi de promovare a tradiţiilor, activităţi de omagiere a personalităţilor 
culturale. 

 
 Program de dezvoltare a bibliotecii digitale 

Program destinat digitizării anumitor documente de bibliotecă în vederea prezervării 
digitale şi accesibilităţii acestora on-line 
 

 Program de asistenţă metodologică 
Program dedicat coordonării bibliotecilor municipale, comunale şi orăşeneşti din judeţul 

Dâmboviţa. Se vor organiza colocvii profesionale şi schimburi de experienţă, asistenţă de 
specialitate pentru bibliotecile municipale, orăşeneşti, comunale din judeţul Dâmboviţa, 
coordonarea activităţilor curente, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de 
biblioteconomie şi de evidenţă, strategie culturală locală, îndrumare directă pe teren, organizare 
de consfătuiri şi schimburi de experienţă. 

 
 

E.7. Proiecte din cadrul programelor.  
 

 Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii 
- introducerea  în baza de date a documentelor nou intrate în colecţiile bibliotecii 
- barcodarea cărţilor introduse în sistem informatizat 
- eliberarea de permise tip card PVC pentru utilizatorii din sistemul informatizat  
- realizarea bibliografiilor locale pe baza datelor introduse în sistem 
- unificarea înregistrărilor cu aceeaşi descriere 
- refacerea înregistrărilor care prezintă erori 
- eliminarea din baza de date a unităţilor de bibliotecă transferate către alte biblioteci 

locale sau casate 
- digitizarea colecţiei de carte veche, manuscrise, discuri de vinil, a presei arhivate pe 

microfilme, digitizarea colecţiei de vederi etc 
- administrarea / gestionarea paginilor web/blog/facebook/youtube ale Bibliotecii prin 

actualizarea permanentă a site-ului bibliotecii în funcţie de necesităţile curente şi 
noutăţile intervenite şi administrarea / actualizarea: blogului bibliotecii şi a conturilor de 
facebook şi youtube. 

 
- Din totalul de 361.626 u.b. sunt introduse în sistem informatizat 350950 u.b. 

(aproximativ 97 %). 
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Introducerea în sistem informatizat a fondului de carte 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Înregistrări - unităţi de 
biblioteca 24896 24025 21982 12586 13096 

 
Unităţi de bibliotecă barcodate 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Unităţi de 
bibliotecă 
barcodate 

18651 13615 22040 35874 27140 

 
 

 
 Program de diversificare şi adecvare permanentă a politicilor de achiziţii pentru 

optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor 
- Achiziţii 
- Donaţii 
- Depozit legal 
- Schimb interbibliotecar 
- Informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse la 

dispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a acestora. 
 

Achiziţie – unităţi bibliotecă 
TIP 

DOCUMENT 
2018 2019 2020 2021 2022 

CĂRŢI 4163 5049 4197 4546 3770 
PERIODICE 325 317 300 298 353 

CD 21 140 96 45 350 
DVD 64 147 84 340 182 

DISC VINIL - - 132 54 - 
TOTAL 4573 5653 4809  5283 4655 

 
 

Achiziţie – număr titluri 
TIP DOCUMENT 2018 2019 2020 2021 2022 

CĂRŢI 1681 5049 1516 1837 1587 
PERIODICE 39 317 38 39 28 

CD 21 140 96 45 179 
DVD 64 147 84 340 173 

DISC VINIL - - 132 54 - 
TOTAL 4573 5653 1866 2315 1967 

 
 
 
 



Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa                                                                                              2018-2022
    
 

 42 

Depozit legal  
AN NR. VOLUME NR. TITLURI 

2018 819 742 
2019 1687 1336 
2020 466 409 
2021 403 364 
2022 697 512 

 
 

Donaţii  
AN NR. VOLUME NR. TITLURI 

2018 1205 632 
2019 2008 1207 
2020 1136 657 
2021 1699 1162 
2022 1238 888 

 
Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă, au fost 

luate în evidenţa primară (clasic) şi individuală (automatizat).  
Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene “I. H. 

Rădulescu” Dâmboviţa la data de 30 noiembrie 2022 este de 361.626 u.b.  
 

 
 Programul editorial al Bibliotecii   

 100 de ani de la Marea Unire: momente ale desăvârşirii României moderne/ 
coord. Erich Agnes Terezia; Al. Ştefănescu; Irina Cârstina. Târgovişte: Editura 
Bibliotheca, 2018. 

 Colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene I. H. Rădulescu Dâmbovița/ Erich 
Agnes Terezia; Al. Ştefănescu; V. Petrescu Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2019. 

 Centenarul Lecturii Publice la Târgoviște: 1920-2020/ Agnes Terezia Erich; Victor 
Petrescu; Alexandru Ştefănescu. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2020  

 O viață printre cărți: Victor Petrescu la 80 de ani. Târgovişte: Bibliotheca, 2021. 
 Calendarul anual al diverselor forme de manifestări culturale: 2018-2022. 
 Ion Heliade Rădulescu: ctitor de cultură românească/ Agnes Terezia Erich; Victor 

Petrescu; Alexandru Ştefănescu. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2022 
 Revista Curier: 2018-2022 (bianual): 10 numere 
 Bibliografia Dâmboviţei  (2011 - 2021) 

 
 Programul  de organizare manifestări ştiinţifice şi profesionale tematice 

 
Evenimente de tradiţie  

- Ziua Culturii Naţionale   
- L-am luat  pe  Caragiale cu noi ... în  online! ; Caragiale, card de fidelitate  
- Ziua Bibliotecarului din România 
- Priviri în trecut: Holocaustul 
- Pe urmele lui Brâncuşi - atelier tematic  
- Sărbătoreşte şi Iubeşte Româneşte - program dedicat zilei de Dragobete  
- La mulţi ani, Femeie! - program dedicat Zilei Internaţionale a Femeii  
- Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii   
- EU şi UE: Patrimoniu local, patrimoniu european - program dedicat Zilei Europei  
- Târgoviştea copiilor, activitate dedicată Zilei Internaţionale a Copilului 
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- Vacanţă la bibliotecă 
- Voluntar activ, tânăr creativ!  
- Să citim împreună! - eveniment menit să marcheze Anul Cărţii 
- Ziua Internaţională a Copilului - De la poveste la teatru  
- Ne dăm like în parc! 
- Atelierul de Sânziene - activitate desfăşurată cu ocazia Zilei Universale a Iei  
- Salonul Editorial „I. H. Rădulescu”, ediţia a XX-a 
- Nocturna bibliotecilor  
- Zilele Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa  
- Săniuţa cu poveşti - maraton de poveşti citite de utilizatori ai bibliotecii, ediţia a II-a  
- Seara de carte la Târgovişte 
- Vremea colindelor  
- Clubul seniorilor 
- Clubul artelor 
- Cercul de pictură 

 
 

 Conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, dezbateri 
2018 

- Cultură şi identitate naţională - conferinţă susţinută de Ruxandra Săraru 
- Unirea Basarabiei. Reflecţii la Centenar în Cetatea Basarabilor - Debutul seriei 

de conferinţe dedicate Centenarului Marii Uniri 
- Martiri ai lui Hristos - Conferinţa organizată cu ocazia Zilei naţionale de cinstire a 

martirilor din temniţele comuniste 
- 100 de ani de la Marea Unire.  Momente ale desăvârşirii României moderne – 

Simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri 
- Primul Centenar al României Mari – Masă rotundă 

2019 
- Reevaluarea rolului cărţii în competiţia cu social-media 
- Evoluţia domeniului bibliologic reflectată în paginile Revistei Curier – 25 de ani 

de la apariţie  
- Repere duhovniceşti – ciclu de 3 conferinţe organizate în scopul cunoaşterii mai bune 

a credinţei creştin-ortodoxe: „Postul”; „Rugăciunea”; „Duhovnicul” 
- Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Barbu 

Cioculescu”, ediţia a VI-a 
- Omul modern în societatea tradiţionalistă versus Omul tradiţionalist în societatea 

modernă: Provocările şi ispitele fiecărei generaţii 
2020 

- Târgovişte: istoric, personalităţi şi evenimente: conferinţă în cadrul Zilei Culturii 
Naţionale 

- Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor 
- Xenofobie şi antisemitism în secolul al XX-lea: eveniment dedicat Zilei Naţionale de 

Comemorare a Holocaustului 
- Halloween-ul pro şi contra: dezbatere la care au participat bibliotecari, educatori, 

profesori, etnologi dar şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române 
- Rolul bibliotecii în perioade de criză - dezbateri ştiinţifice în cadrul Cafenelei 

ANBPR Filiala Dâmboviţa 
- Europa din satul meu - dezbateri profesionale  în cadrul programului realizat de 

Zilele Bibliotecii 
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2021 
- Credinţa şi cultura în epoca post-adevăr - conferinţă susţinută de Vasile Bănescu, 

purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, în cadrul programului dedicat Zilei Culturii 
Naţionale  

- 24 ianuarie 1859: făurirea statului român modern – dezbatere dedicată Unirii 
Principatelor Române  

- Patrimoniu local, patrimoniu european – conferinţă susţinută de prof. Gabriela 
Istrate, în cadrul programului dedicat Zilei Europei  

- Lexicul latin reflectat în literatura română – dezbatere în cadrul programului 
dedicat Zilei Latinităţii  

- Rolul alfabetizării informaţionale în epoca fake news-urilor – dezbatere ştiinţifică 
în cadrul programului realizat de Zilele Bibliotecii  

- BIPTDP: bibliotecarii improvizează pe timp de pandemie - dezbatere profesională 
în cadrul Cafenelei ANBPR Filiala Dâmboviţa 

- Servicii pentru comunitate în biblioteci publice din judeţul Dâmboviţa – dialog 
profesional în cadrul programului realizat de Zilele Bibliotecii  

- Bibliotecari ca manageri de proiecte pentru comunitate - seminar susţinut de 
Marian Ştirbescu, senior trainer-Management de proiect. Au participat peste 240 de 
bibliotecari publici şi şcolari din România şi Republica Moldova  

- Anul Bibliologic 2019-2020 – simpozion iniţiat de Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova  

2022 
- Monarhia în sprijinul culturii române - conferinţă susţinută de Nicolae al României, 

cu ocazia Zilei Culturii Naţionale 
- Centenarul încoronării suveranilor României Mari - dezbatere  cu participarea 

elevilor şi a cadrelor didactice de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin 
Cantacuzino” 

- Rolul şi misiunea bibliotecarului contemporan - Conferinţă susţinută de prof. univ. 
dr. Mircea Regneală în cadrul programului Zilele Bibliotecii 

- Cum învățăm să învățăm? - Dezbatere în cadrul programului Zilele Bibliotecii 
- Ce și de ce citim? -  Dezbatere în cadrul programului Zilele Bibliotecii  
- Biblioteca publică – biblioteca școlară schimbare de paradigmă. - Dezbatere în cadrul 

programului Zilele Bibliotecii 
 

Concursuri judeţene / naţionale 
2018-2022 

- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor   
- Atenţie! E viaţa ta!  
- EU şi UE – cetăţenia europeană activă 
- Creativitate şi talent 
- Pedagogia – de la clasici la contemporani  
- Moştenirea Văcăreştilor  (partener) 
- Unirea, naţiunea a făcut-o!  
- Cvintetul anotimpurilor  
- Olimpiada de Benzi Desenate   
- Oraşul meu, oraşul tău - concurs de desene şi eseuri (partener) 
- cITesc în vacanță?! -  Concurs de fotografie – Ziua Mondială a Fotografiei 
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Lansări de carte  
2018 

 Cultură şi civilizaţie în spaţiile locuite de români: secolul XVI/ Agnes Erich; 
Victor Petrescu 

 Timpuri sub cerneală/ Florenţ Mocanu 
 Fenomenul Trump şi America profundă/ Mihai Neamţu 
 Întâlniri cu realitatea. Repere pentru dialogul contemporan dintre teologie şi 

cultură/ Pr. Alexandru-Corneliu Arion 
 Tu ce-ai făcut astăzi?/ Ovidiu Scridon 
 Arimania/ Iuliu Neagu-Negulescu 
 Pascal. Doctrina figurilor imaginaţiei/ Jean-Pierre Cléro, Gérard Bras 
 Nocturnă cu vampir opus 1/ Stelian Tănase 
 Ortodoxia românească şi înfăptuirea Marii Uniri/ Editura Arhiepiscopiei 

Târgoviştei 
 Mihai Viteazul – Voievod al unităţii româneşti, promotor al Ortodoxiei 

străbune şi martir al neamului nostru/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
 Voievodul Mihai Viteazul - apărător al Bisericii străbune şi unificator al 

neamului românesc - premise şi argumente pentru canonizare/ Editura 
Arhiepiscopiei Târgoviştei 

 Voievodul Mircea cel Bătrân - apărător al Ortodoxiei şi al culturii naţionale - 
600 ani de la trecerea la cele veşnice/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 

 1918. Pe ruinele imperiului spulberat de istorie. Basarabia în pragul 
modernităţii/ Nicolae Enciu 

 Sfatul Ţării. Istoria zbuciumată a unei importante instituţii politice basarabene 
din anii 1917-1918/ Ion Ţurcanu 

 Homo Moldovanus Sovieticus. Teorii şi practici de construcţie identitară în 
R(A)SSM (1924-1989)/ Octavian Ţîcu 

 Ştefan Ciobanu. Un savant profesor luptător neînfricat pentru unirea 
Basarabiei/ Radu Ştefan Vergatti 

 Reflecţii istorice şi literare. De la Decebal la Marea Unire a românilor/ Victor 
Petrescu 

 Schiţe de iubire/ Lucian Dragoş Bogdan şi Teodora Matei 
 Noir de Bucureşti/ Bogdan Hrib 
 Domino 2: Misterele Râşnovului/ Bogdan Hrib, Anamaria Ionescu, Daniel 

Timariu, Lucian-Dragoş Bogdan, Teodora Matei şi Petru Berteanu 
 Europeana – o limbă uitată/ Christian Crăciun  
 Istoria Constituţională a României (1859-2003)/ Eleodor Focşeneanu 
 Anarhetipul sau... un frate tânăr/ Dorin Liviu Zaharia 
 Istoria Letoniei/ Silviu Milioiu (coord.), Edgars Pletiens, Kristine Ante, Valters 

Scerbinskis, Bogdan-Alexandru Shipor 
 Camino, drumul spre lumină. Din jurnalul unui medic anestezist (ediţia a doua)/ 

Ecaterina Botoncea 
 Cutia cu vechituri/ Ecaterina Botoncea 
 Suferinţele tânărului Blecher/ Radu G. Ţeposu 
 Druşca/ Otilia Ţeposu 
 Noapte americană/ Andreea Nanu 
 Înţelepciunea de a fi fericit/ Ciprian Vestemean 
 Clepsidra şi Ananda Veranda/ Cristina Struţeanu 
 „Lanţul slăbiciunilor" comunicaţionale în lumea lui Caragiale şi în cea de azi/ 

Cristian Stamatoiu 
 Supravieţuitoarea. Biografia autentică a patru generaţii de femei/ Viorica Sima 
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 Eşti o fiinţă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală 
şi leadership/ Sandu Frunză 

 Între moartea politicii şi moartea lui Dumnezeu - Eseuri despre literatură, 
religie şi politică/ Sandu Frunză 

 Noua aristocraţie/ Mircea Pora  
 Fata de sub portocalii sălbatici/ Mirela Rusu 
 Rationem dubitandi. Metoda îndoielii ca modalitate de a găsi componentele 

constante ale oricărei culturi posibile/ Silviu Buzan 
 Scoarţa/ Adrian Petrescu 
 Folie a trois/ Florin Ardelean 
 Plotin. Despre Frumos, Plotin. Fespre destin, Plotin. Despre nemurirea 

sufletului/ Traducere şi interpretare de Dan Tomuleţ 
 Altul decât Dumnezeu - Schiţă pentru o teologie a urmei şi Autoportrete în 

oglinzile cărţilor/ Vianu Mureşan 
 Poeţi reprezentativi ai postmodernităţii - De la Plumb (Bacovia) la Gustul 

cireşelor (Ştefan Manasia)/ Geo Vasile 
 Când omida devine fluture sau Dictatura română văzută de o adolescentă 

liberă/ Marina Anca 
 Curse pentru vise - Proza scurtă merită mai mult/ Antologie de proză scurtă 
 Spectacole imaginare/ Aureliu Manea 
 Poeme vintage/ Lavinia Micula 
 Corpus Media. Gimnosofii ca propedeutică pentru o antropologie a nudului/ 

Radu Stănese 
 Paşi/ Em Sava & Axel 
 Zeul Seducţiei - Povestea unui Don Juan ratat/ Alexandru Nemţanu 
 Înamoraţi întru moarte sau ErosThanatos la Cezar Ivănescu/ Petru Ursache 
 Sandu Tudor şi asociaţiile studenţeşti creştine din România interbelică/ Carmen 

Ciornea 
 „Personajele acestea de a doua mână” - Din publicaţiile membrelor Şcolii 

Sociologice de la Bucureşti/ Theodora-Eliza Văcărescu 
 Canonizare, demitizare şi realism ştiinţific. Studii despre Mircea Vulcănescu/ 

Ionuţ Butoi 
 Vals de Sibelius/ Ileana Vulpescu de vorbă cu Alla Stâncaru-Luncă 
 Altarul Siritualităţii Româneşti, de Harambie Vasilache/ Marius Vasileanu 
 KERYGMA şi demitologizare. Introducere în hermeneutica lui Rudolf 

Bultmann/ Dorin Ştefănescu 
 Paradoxuri şi îngenunchieri. Meditaţii despre filosofie şi credinţă/ Nicolae 

Turcan 
 Morgen/ Marius Chiru 
 Cezar Mititelu, omul care a trăit în socialism/ Peter Raţiu 
 Semne pentru păpuşa de lut/ Gabriela Tănase 
 Fotbal sub Turnul Chindiei (Vol. 1 – Drumul spre elită, Vol. 2 – Cei mai 

frumoşi ani, Vol. 3 – Micul Ajax)/ Gabriel Degeratu   
 Am ratat eternitatea/ Constanţa Popescu 
 Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi. O triadă a liricii româneşti. Antologie de poezie/ 

Mihai Stan, Victor Petrescu (Târgovişte), Acad. Mihai Cimpoi, Iulian Filip 
(Chişinău), Acad. Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic (Cernăuţi) 

 Moartea împăcată a mamei poetului care semăna tatălui/ Iulian Filip 
 Priboiu. Strămoşească vatră românească. Monografie/ Virgil Gh. Nicolaescu, 

George D. Piteş 
 Pavilionul albastru – dialogul artelor/ Ana Amuzescu, George D. Piteş 
 Drumul Cărţii. Din jurnalul unui editor/ Mihai Stan 
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 Adevărata istorie a epocii medievale româneşti/ Manole  Neagoe 
 Deconspirarea poeziei magice/ Daniela-Olguţa Iordache 
 Clepsidra spartă/ George Coandă 
 Am venit să mor lângă tine/ Iulian Moreanu 
 Viaţa mea este o carte deschisă. Retrospectivă literară Mihai Stan/ Elena Stan-

Bădulescu 
 Zepeline/ Carmen Georgeta Popescu 
 Al treilea cer/ George D. Piteş 
 Printre optzecişti. După Şcoala de la Târgovişte/ Nicolae Oprea 
 Rătăcit printre amintiri. Sonete-poeme-pasteluri/ George Bâgiu-Secăreanu 
 Carmina magna • Cinci poeme româneşti. Mică antologie în anul Centenarului/ 

Emil Stănescu & Mihai Samson Petrescu 
 Refugiu cu chip de femeie/ Vali Niţu 
 Pe meridianele vieţii/ Costel Agachi-Ram 
 Trăiri şi visuri/ Mirela Haralambie 
 Iubirea mea din Evul Mediu/ Nicu Tănase 
 Rafinăria/ Kotzbacher Erich 
 Tainica toamnă albastră. The Mysterious Blue Autumn/ George Coandă 

2019 
- Cronograf eminescian / Nicolae Georgescu 
- Cartea vieţii lui Mihai Eminescu. Spectacolul ontologic al rimei eminesciene / 

Mihai Cimpoi 
- Tableta de luni -o antologie subiectivă / Ionuţ Cristache 
- Între uitare şi tonuri de gri / Rose Black 
- Statuia comandorului / Varujan Vosganian 
- Secretul fecioarei Lara / Ioan Vişan 
- Tristeţea care apune / Ioana Popoviciu 
- Înfrângerea lui Goliat. Familia Bodnariu şi creştinii României îngenunchează 

Norvegia seculară / Petre Costea 
- Marele incendiator: Cronica unui fapt divers / Stelian Tănase 
- Ghidul autovindecării / Ioana Negrilă 
- Gândurile unei femei / Lidia Ane-Marie Alexandrescu 
- Tratat de Biblioteconomie : indici 
- Tiparul de la Târgovişte în cultura şi misiunea Ortodoxiei româneşti / Editura 

Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe româneşti : 10 ani de la 

proclamarea locală a canonizării sale / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Udrişte Năsturel – credincios promotor al Ortodoxiei şi culturii româneşti : 360 

de ani de la trecerea la cele veşnice / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Valori tradiţional-creştine ale satului românesc / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru / Editura 

Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Viaţa şi acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi 

Mitropolitul Ţării Româneşti / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Voievozii de Târgovişte. Controverse şi adevăr istoric / Coordonator proiect: Alice 

Maria Stana  
- Lumânări vii / Teodora Matei 
- Cântec pentru nemurire / Teodora Anghel 
- Noir de Timişoara / Daniel Timariu 
- Block 46 / Johana Gustawsson 
- Editor de unul singur / Bogdan Hrib 
- Instituţiuni filosofice / Vasile Lucaciu 
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- Cartea boemei / Ion Nicolae Anghel 
- Înţeleptul cetăţii  / Dan Tomuleţ 
- Umbrele modernităţii / Dan Tomuleţ 
- Aerul din oase  / Otilia Ţeposu 
- Leac pentru pustiu / Iulia Dragomir 
- Freamătul subtil al stingerii / Monica Rohan 
- De ce umblă Cupidon gol şi alte chestiuni existenţiale / Septimiu Pan 
- Prune electrice / Dumitru Ungureanu 
- Anunnaki. Povestiri sub pleoape / Ecaterina Petrescu Botoncea 
- O iubire venusiană / Leni Pinţea Homeag 
- Astăzi a fost o zi bună / Cristina Zarioiu 
- Pescarul nimicului / Simona Poclid 
- Dezgheţul luminii.  Încuvântări / ROC 
- Eroi pătaţi / Cornelia Golna 
- Americanul / Cezar Giosan 
- Pastile de inimă / Monica Bologa 
- Casă singură aşteptând în picioare / George Popescu 
- Alexandru Ciorănescu: o viaţă / Emilia Motoranu   
- De la Siliştea-Gumeşti la ,,Cheia” Rosetti. Dicţionarul personajelor lui Marin 

Preda / Marin Iancu 
- Lecturi empatice 3 / Mihai Stan 
- Nichita Stănescu. Poet transmodern / Vasile Bardan 
- Metafore din palma cerului / Vali Niţu 
- Fiinţa împovărată de sine / Savian Mur 
- Fără drept de apel. Nuvele. Povestiri. Schiţe / Maria Mirea 
- Un veac printre cărţi. Barbu Cioculescu în dialog cu Mihai Stan / Mihai Stan 
- Ultima serbare / Constantin Voicu 
- Istoria Târgoviştei militare / George Coandă, Gheorghe Şerban 
- Străina de la Hollywood / Aurelian Silvestru 
- Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi. Antologie de sonete / Mihai Stan, George D. Piteş, 

Acad. Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Acad. Vasile Tărâţeanu, Mircea Lutic 
- Refugiu cu chip de femeie / Vali Niţu 
- Eminescu în ultimul deceniu de viaţă. Receptarea fulminantă a lui Eminescu în 

Europa şi America, iar în ţara sa arestat şi izolat într-un ospiciu / Dumitru Copilu-
Copillin 

- Poezia  acasă. Poeţi contemporani din Basarabia / Iulian Filip şi Mihai Stan 
- De la stereotip la originalitatea traducerii / Miroslava Metleaeva 
- Fericirea dintre gene / Constanţa Popescu 
- Panteon regăsit: o galerie ilustrată a oamenilor politici români / Ioan Adam 
- Timpuri vegetale / Savian Mur 
- O limbă - Un neam: Târgovişte - Chişinău - Cernăuţi - Alba Iulia : cetăţi ale 

spiritualităţii româneşti (antologie de poezie) / Mihai Stan, Victor Petrescu, Mihai 
Cimpoi 

- La Steaua Păstorului : Omnia lirica / Barbu Cioculescu 
- Cartea vieţii lui Mihai Eminescu /  Mihai Cimpoi 
- Partidul Naţional Liberal şi liberalismul în Istoria României / Honorius Moţoc 
- Viaţa mea este o carte deschisă. Retrospectivă literară Mihai Stan / Elena Stan-

Bădulescu 
- Printre optzecişti. După Şcoala de la Târgovişte / Nicolae Oprea 
- Poveşti pentru copii şi părinţi / Flori Bungete 
- Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Barbu Cioculescu 

/ Mihai Stan 
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2020 
- Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa / 

Agnes Terezia Erich; Victor Petrescu; Alexandru Ştefănescu 
- Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor. Studii şi articole dedicate 

Centenarului Marii Uniri / Mircea Dogaru; Viorel Ciobanu 
- Târgovişte - reşedinţă a Mitropoliţilor munteni - 500 de ani de la mutarea oficială 

a Mitropoliei de la Curtea de Argeş / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Vlad Ţepeş - apărător al civilizaţiei creştine / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Tudor Vladimirescu, personalitate complexă a neamului românesc - 240 de ani de 

la naşterea sa / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- În umbra Marelui Reich : tehnica de luptă a armatei române pe Frontul de Est 

(1941-1944) / Alexandru V. Ştefănescu 
- Monştrii cu bot de catifea / Simona Poclid 
- Trilogia Contact - Cartea I: Dictatura raţiunii / Flip Moraine 
- Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba / Thanas Medi  
- Săptămâni interioare. Jurnal de coronavirus / Ionuţ Iamandi 
- Jurnal din vremea pandemiei. Optzeci de zile în jurul casei sau Cum am luat 

parte la o contraistorie / Tiberius Vasiniuc 
- Numele meu este Tu / Ecaterina Petrescu Botoncea 
-  Adaptarea cinematografică a operelor literare - Aporii. Prejudecăţi. Noi 

perspective /  Anda Ionaş Ecaterina 
-  Întuneric fără rost şi Mai e o zi până mâine / A. T. Branca 
-  Printre sportivi - Acţiunile Securităţii în Problema Sport / Valentin Vasile 
-  Despre a fi nimic pentru a putea fi totul. O altfel de autobiografie dintr-o tristă 

Românie /  Cristina Dinu 
- Drumul literelor şi Odihna neodihnei / George D. Piteş 
- Modulele singurătăţii şi Întoarcerea la inocenţă / Savian Mur 
- Te rătăcesc prin gânduri ca să te regăsesc / Mihaela Banu 
- Fecioara Maria şi Un thriller psihologic / Corin Bianu 
- Oglinda timpului / Ecaterina Chiriţă Bazilescu 
- Istoria Târgoviştei militare / Gheorghe Şerban; George Coandă  
- Elegie cu chip de scorpion / Vali Niţu 
- Marea mută / George Ioan Canache 
- Ţinutul fără ceas / Vasile Didoacă Dojană 
- Monumentele eroilor dâmboviţeni – Memorii eterne ale neamului românesc, ediţia 

a 2-a. / Gheorghe Şerban (coordonator)  
- Litere. Istoria unei reviste de cultură dâmboviţene (2000-2020) /Mihai Stan; 

Alexandru Muscalu 
- Lecturi empatice 4  / Mihai Stan  
- Din istoria unei grupări literare: 2015-2020/Mihai Stan (coordonator) 
- Educaţia prin e-learning / Doina Banciu; Ben-Oni Ardelean;  Larisa Ivaşcu;  Daniel 

Fodorean 
- Centenarul lecturii publice la Târgovişte: 1920-2020 /Agnes Terezia Erich; Victor 

Petrescu; Alexandru Ştefănescu 
2021 

- Sfântul Ianache Văcărescu - mărturisitor al credinţei străbune dimpreună cu 
Sfinţii Martiri Brâncoveni  / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 

- Voievodul Radu cel Mare - sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii şi al 
tiparului / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 

- Voievodul Mihai Viteazul - apărător şi mărturisitor al credinţei strămoşeşti / 
Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
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- Sfânta Liturghie - centrul vieţii pastoral-misionare ortodoxe/Editura Arhiepiscopiei 
Târgoviştei 

- Înaintaşii noştri - modele de viaţă şi de credinţă. Pomenirea celor adormiţi - 
datorie spirituală şi familială / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 

- O viaţă printre cărţi / Agnes Erich; Monica Mocanu 
- NOIR de Braşov / Povestiri reunite de Tony Mott şi Bogdan Hrib  
- Distrugătorii de Vieţi / Patricia Feraru 
- Gândurile unui bărbat pe tocuri / Lidia Ane-Marie Alexandrescu 
- Nimic esenţial / A.T. Branca 
- Le Grand Testament/ Testamentul Mare / François Villon 
- Scripturalia / Mihail Soare 
- Şahiştii. Povestiri / Ionuţ Iamandi 
- Mireasa mecanică / Mihail Soare 
- Für Elise / Ada d’Albon  
- Fetele pădurii / Cristina Struţeanu 
- Cartea Boemei şi Cartea editorului / Ion Nicolae Anghel 
- Paiaţe, măşti, grimase, găşti / Candid Stoica 
- De la Ceauşescu la Fidel / Radu Polizu 
- Betonul. Armă de construire masivă a capitalismului / Anselm Jappe 
- Politică şi canon literar / Adrian Dinu Rachieru 
- Revelaţie şi transformare: o interpretare a Evangheliei după Ioan (I şi II) / Dan 

Tomuleţ 
- Mihail Sebastian: teatrul şi interogaţiile eticii /  Tiberius Vasiniuc 
- Deontologie academică şi etică aplicată / George Colang  
- Nevoia imperioasă de a scrie / Hans Bergel  
- Bravo, campeon! Memorialul agoniei / Vianu Mureşan 
- Marginal şi experimental. Cooperativa Gusti: două decenii de cercetare în istoria 

sociologiei / Ionuţ Butoi; Martin Ladislau Salamon  
- Tim şi anotimpurile; Omuleţul de fier. Timur si lăpticul /  Ştefania Shaydarov 
- Amar(a) / Carmen Georgeta Popescu 
- Rapsodia divinei armonii / Florea Turiac 
- Drumul cărţii, vol. II  şi  Picătura de neuronii / Mihai Stan 
- Recursuri la prezent / Chiru Cătălin Cristea 
- Enigmele poetului rebel  şi  Secunda eului ales călător / Vali Niţu 
- Trei ani din istoria României octombrie 1918 – decembrie 1921; Cei ce nu se pot 

odihni / Honorius Moţoc 
- Fecioara Maria (monografie)  şi  Un thriller psihologic / Corin Bianu 
- Te cunosc după cercei şi Anotimpurile, poeme de ieri şi de azi /  Constanţa Popescu 
- Anatomia unui fulg  şi  Soclul gol / Savian Mur 
- Cealaltă patrie, cealaltă femeie / Sorin Diaconescu  
- Există un nou început  şi  În casa domnului păşim / Flori Bungete 
- Mircea Horia Simionescu studiu monografic / Mădălina Simionescu-Cojocaru  
- Nichita Stănescu  şi  Omul-fantă / Vasile Bardan 
- Antologia „Litere” (425 de poeţi în 20 de ani) şi Oglinzi târzii /  George D. Piteş  
- Păsări în furtună şi Sfaturi pentru iluminare (perle patristice, postpatristice şi 

contemporane) / Vasile Didoacă-Dojană  
- Lumină, univers şi gravitaţie / Corneliu Berbente 
- Soarele extatic sau pre-textele fiarei / Emil Stănescu  
- Dialoguri convergente / Nicolae Oprea 
- Politică şi poezie. Viaţa Veronicăi Micle lângă Eminul ei iubit /  Nicolae Georgescu  
- În bătaia vântului (roman) / Ecaterina Chiriţă-Bazilescu  
- Te voi căuta până la capătul pământului (roman) / Maria Mirea  
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- Tuşe ghiduşe – Jocuri de cuvinte / Mihaela Banu  
- Din febra timpului meu / Mihaela Mircea  
- Vocea (roman) / George Ioan Canache  
- Gara mare cu castan sau cronica apocrifă a unei conspiraţii universale cu virus / 

George Coandă  
- Eminescu, lumea valorilor şi noi, postmodernii / Acad. Mihai Cimpoi  
- Valea Robilor / Andreea Albu 
- Inelul  lui  Constantin / Fikret  Nesip  Üçcan 
- Aşteaptă-mă în inima ta / Adrian Cristea 
- Distrugătorii de Vieţi / Patricia Feraru 
- Gândurile unui bărbat pe tocuri / Lidia Ane-Marie Alexandrescu 
- Air Majesty. Michael Jordan / Emil Hossu-Longin 
- Tratat de biblioteconomie, ediţia a 2-a / Mircea Regneală; Adriana Szekely 
- Evaluarea informaţiilor din mediul online: nu crede şi cercetează / Robert Coravu 

2022 
- Generalul Toma Dumitrescu (1877-1936). Personalitatea, cariera militară şi 

activitatea diplomatică / Cornel Mărculescu 
- Sfântul Ierarh Nifon - primul sfânt canonizat în spaţiul românesc / Editura 

Arhiepiscopiei Târgoviştei  
- Matei Basarab - ctitor de biserici, sprijinitor al tiparului şi promotor al celei mai 

naţionale epoci din istorie  / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Credinţă şi cultură la Târgovişte în timpul Voievodului Petru Cercel  / Editura 

Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Rugăciunea în tradiţia Bisericii Ortodoxe  / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Sfinţenia - scopul vieţii creştine  / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Ion Heliade Rădulescu ctitor de cultură românească / coordonator Agnes Terezia 

Erich 
- Omul fluture  (colecţia SF & Fantasy) / Teodora Matei şi Lucian Dragoş Bogdan 
- Fata cu un singur ochi (colecţia Mystery & thriller) / Mihaela Motreanu 
- Benedictiana / Bogdan Boeru 
- Despre credinţă, artă şi tot ce e între ele. Eseuri / Marta Vartolomei 
- Omul şi Frumosul timpului său. Perspective estetice - lumea antică /  Mariana 

Cîmpeanu 
- Relaţia dintre Biserică şi stat în perioada Patriarhului Nicodim (1939-1948) / 

Romeo Negrea 
- Întru totul totului tot / Gheorghe Hibovski 
- A opta minune / Marian Nicolae 
- 68 de sonete / Dan Dănilă 
- Sibiu. Acuarele şi poezii / Dan Dănilă 
- Povestiri de duminică / Florin Ardelean 
- Miraculoasa banalitate / Carmen-Maria Mecu 
- Multivers / Decebal N. Todăriţă 
- Sorin Titel sau povestiri din lumea timpului / Dorin Ştefănescu 
- Înţelegerea divinului. De la Montaigne la Maine de Biran / Dorin Ştefănescu 
- Fascinaţia divinului. Ce înseamnă a filosofa? / Corneliu Mircea 
- Acelaşi mort fără prihană arătat slugilor / Mihail Soare 
- Jurnalul lui Romeo Montecchio. (Cronica Îndrăgostitului Fără Noroc) / Corneliu 

Şenchea 
- Învaţă-mă să dansez. Memorii provizorii / Louis de Saussure 
- Scrieri despre artă şi iubire / Tiberiu Cercel 
- Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba / Thanas Medi  
- Markela / Thanas Medi   



Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa                                                                                              2018-2022
    
 

 52 

- Postări pe cord deschis / Maria Nicolai   
- Timpul terciului / Dan Dumitrescu  
- O femeie dezmeticită / Savian Mur 
- Thriller românesc / Corin Bianu 
- Revolta unui cobai / Petruţa Stan 
- Soarele extatic / Emil Stănescu 
- Dicţionar OAR / Emil Stănescu 
- Reflecţiile scriitorului boem / Vali Niţu 
- Destinul jurnalistului misterios / Vali Niţu 
- Şah mat / George Canache 
- Poemul trăirilor (debut) / Luciana-Roberta Cristea  
- Departe-i casa cu pridvor / Flori Bungete 
- Necesitatea şi importanţa contenciosului / Vasile Ivanoff 
- Între lumi / Margareta Bineaţă 
- Antologie „Litere” 22 – 180 de prozatori / Mihai Stan şi George D. Piteş 
- Crucea eroilor neamului / Ilie Dobre 
- Mirări condensate / Constanţa Popescu 
- Vârfuri monografie / Vasile Brezeanu 
- Nicolae Dabija  /  Mihai Cimpoi şi Theodor Codreanu 
- Pagini de folclor românesc / Maria Mirea 
- Dicţionar general al literaturii dâmboviţene (1508-2020) / Victor Petrescu  
- Portret în mişcare /  Cătălin Cristea Chiru 
- Din jurnalul unui inspector şcolar / Honorius Moţoc 
- Caietele Simpozionului Naţional „Şcoala de la Târgovişte” / Mihai Stan, Elena Stan 

Bădulescu, Emil Stănescu, Victor Petrescu şi Margareta Bineaţă 
- Tableta de carte & film / Marius Mihălăchioiu 
- Şi tu şi eu cu El /  David Prioteasa. 
- Tratat de Biblioteconomie – Ediţia a 2-a 
- Dicţionar general al literaturii dâmboviţene (1508-2020) / Victor Petrescu 
- Bunicul meu, Regele Mihai / Nicolae al României 

 
Expoziţii   
2018 

- Vestitorii primăverii- expoziţie de mărţişoare 
- Calea îngerului - expoziţie de icoane pe sticlă, pictor - Veronica Cosma 
- Carte de bibliologie în colecţiile Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa - expoziţie de 

carte 
- Biblioteca izvor nesfârşit de informare şi documentare – expoziţie de carte 
- Cărţile Unirii în colecţiile Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa - expoziţii de carte 
- Regina şi frontul - expoziţie foto–documentară dedicată activităţii Reginei Maria a 

României în timpul Primului Război Mondial 
- 100 de ani de la Marea Unire. Momente ale desăvârșirii româniei moderne – 

expoziţie de carte 
- 100 de filme româneşti – expoziţie de CD-uri şi DVD-uri 
- Priviri în trecut: Holocaustul - expoziţie de carte tematică 
- Poezia culorilor – expoziţie de pictură, pictor Liana Grigorescu 

 
2019 

- Expoziţie de caricaturi - realizate de elevii clasei a XI-a, de la Liceul de Arte „Bălaşa 
Doamna” din Târgovişte 

- Regi şi Regine - expoziţie de grafică realizată de graficianul Alexandru Coman,  cu 
ocazia Zilei Regalităţii Române 
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- Autoportret - expoziţie de arte plastice, realizată de Raluca Stemate 
- Interpretări simbolice – expoziţie de pictură, realizată de Daniela-Diana Hansen 
- 1 Decembrie 1918 - expoziţia de carte documentară  
- Din ultimul an al „Epocii de Aur” - expoziţie de carte, periodice şi obiecte de epocă, 

dedicată împlinirii a 30 de ani de la căderea regimului comunist din România 
- Carte de specialitate din colecţiile bibliotecii 
- Presă românească din secolul al XIX-lea – expoziţie de periodice 
- Cărţi liliput din colecţiile Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa – expoziţie de carte 
- Celebre destine controversate – expoziţie de carte 

2020 
Tradiţionale 
- Vreme trece, vreme vine…  

o expoziţie de grafică/Alexandru Coman 
- Pe urmele lui Brâncuşi  

o expoziţie de pictură dedicată vieţii lui Constantin Brâncuşi 
- Femei celebre  

o expoziţie de fotografie realizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 
- Ziua Naţională a iei  

o expoziţie de materiale etnografice 
- Despre oameni şi sunete 

o  expoziţie de arte vizuale 
o  parte din Festivalului Internaţional „Super” 

- 2020 - Anul Beethoven  
- Romanţa în colecţiile Secţiei Multimedia  
- Ziua Mondială a Educaţiei 
- Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului 
Online 
- Biblioteca în pandemie  

o expoziţie de picturi realizate de elevii Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” 
- Poezia culorilor  

o lucrări realizate de Elena Grigorescu 
- Oraşul meu, oraşul tău  

o expoziţie cu lucrările participanţilor 
- Olimpiada de benzi desenate  

o expoziţie cu lucrările participanţilor 
- Poveste de iarnă la bibliotecă  

o  expoziţie din colecţiile Secţiei Multimedia. 
2022 

- Eminescu în ediţii rare - expoziţie de carte bibliofilă 
- Expoziţie de costume populare din zona Munteniei – ”Maratonul tradiţiilor 

dâmboviţene... la bibliotecă”.   
- Unchiul Vanea – vernisaj expoziţie de grafică. Eveniment în parteneriat cu Liceul de 

Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte 
- „Armata - garantul suveranității statului român” – Expoziţie de carte dedicata Zilei 

Armatei Române 
- Colecţia ANA - Expoziţie de pictură 
- Viziuni şi perspective experimentale. Expoziţie cu lucrări realizate de elevii 

specializării arte plastice, de la Liceul de Arte "Bălaşa Doamna" din Târgovişte, 
coordonator prof. Monica Tică 

- Vorbesc cu toamna prin culori. Expoziţie de pictură – Elena Grigorescu 
- Olimpiada de benzi desenate 
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 Program de dezvoltare a bibliotecii digitale  
- carte bibliofilă 
- manuscrise 
- discuri de vinil 
- presa dâmboviţeană arhivată pe microfilme 
- vederi 
- Revista Curier 

 

 Program de asistenţă metodologică  
- Dezvoltarea colecţiei de documente din domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor 

Informării şi a domeniilor conexe şi constituirea unei baze de date de specialitate 
(monografii, documente de referinţă,  publicaţii seriale, standarde şi instrumente de 
lucru, metodologii etc.); 

- Realizarea de produse şi servicii specifice acestui tip particular de beneficiar; 
- Susţinerea şi implicarea în definirea şi derularea de programe de formare profesională 

continuă;  
- Actualizarea de proceduri operaţionale şi regulamente în vederea asigurării funcţionării 

şi organizarea de evenimente specifice de către bibliotecile municipale, orăşeneşti şi 
comunale din judeţ. Astfel, au fost actualizate permanent: Procedura Operaţională 
„Utilizarea fondului de documente - Constituirea, completarea şi organizarea 
colecţiilor”, Procedura Operaţională „Consultarea unei publicaţii în bibliotecă în 
contextul pandemiei”, Procedura Operaţională „Împrumutul la domiciliu al unei 
publicaţii în contextul pandemiei”, Regulament privind conduita socială a utilizatorilor 
şi angajaţilor bibliotecii în raport cu prevenirea răspândirii Sars Cov 2. 

- Organizarea, actualizarea şi gestionarea de grupuri de comunicare cu bibliotecarii din 
teritoriu pe Whatsapp şi Telegram, ţinând cont de situarea socio-economică şi 
geografică a fiecărei biblioteci, precum şi de proiectele în care este implicat personalul; 

- Susţinerea de 10 training-uri (online sau faţă în faţă) în perioada martie-decembrie 2022 
prin platforma Webex Meet pentru instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării 
aplicaţiilor online în activitatea de zi cu zi: FilmoraGo, Text scanner OCR, dar şi pe 
teme ca: Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă, Importanţa parteneriatelor 
pentru dezvoltarea imaginii bibliotecii.  

 

În conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa are atribuţiuni 
de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza judeţului. În acest sens, la 
nivelul judeţului Dâmboviţa situaţia bibliotecilor deschise este următoarea: 

 Biblioteci publice (UAT-uri): 89 
o funcţionale: 72   

 2 municipale (Târgovişte şi Moreni) 
 5 orăşeneşti (Găeşti, Titu, Răcari, Fieni, Pucioasa) 
 65 comunale  

La acestea se adaugă: 
o 7 filiale funcţionale: Titu Târg, Bezdead (sat Măgura), Crângurile (sat Pătroaia), 

Gura Foii (sat Bumbuia), Gura Ocniţei (sat Săcuieni şi Adânca) şi Ludeşti (sat 
Scheiu).  

o S-a continuat activitatea de  dotare cu mobilier corespunzător şi fond de 
documente cu sprijinul Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa.  

 în 17 localităţi nu funcţionează biblioteca: Băleni, Buciumeni, Cândeşti, Comişani, 
Corneşti, I.L. Caragiale, Malu cu Flori, Petreşti, Pietroşiţa, Răscăieţi, Râu Alb, Runcu, 
Şotânga, Valea Lungă, Văcăreşti, Vişina şi Vlădeni  
 

 
 

https://www.google.com/search?q=whatsapp&sa=X&ved=2ahUKEwi3scr3k83uAhXRzIUKHRCICyIQ7xYoAHoECAcQLw
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 Program de derulare a proiectelor în care biblioteca este partener  
 
Pe parcursul perioadei raportate, în bibliotecă au fost derulate numeroase proiecte în 

cadrul programelor cuprinse în proiectul de management, precum şi activităţi cuprinse în 
programe suplimentare, derulate de bibliotecă şi de partenerii acesteia. Cele mai multe dintre 
aceste activităţi au avut loc la sediul bibliotecii, atât în spaţiile sediului central cât şi la filiale. 
Acestea se prezintă astfel:  
 
EUROPE DIRECT  - proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, axat pe informarea 
cetăţenilor privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor UE 

-  Ore de informare europeană în şcoli, licee, facultăţi şi biblioteci publice; 
-  EUROPE DIRECT Târgovişte în bibliotecile din judeţul Dâmboviţa…Puncte de 

informare europeană;  
-  Ziua Europei 2022; 
- Gala punctelor de informare europeană, a partenerilor şi a voluntarilor EUROPE 

DIRECT Târgovişte. 
Programul EduCaB (Educational Capacity Building in Romanian Libraries)  

- program naţional de dotare cu diferite  resurse a 626 de biblioteci locale, (66 de 
judeţul nostru) din 22 de judeţe din România (Dâmboviţa, Argeş, Bacău, Botoşani, 
Braşov, Brăila, Cluj, Constanţa, Dolj, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, 
Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea). 

Copiii fac coding in bibliotecile publice - CODE Kids  
- crearea şi menţinerea a 17 cluburi de coding în 15 biblioteci locale pentru 

familiarizarea cu bazele competenţelor de coding pentru elevi de gimnaziu (324 de 
copii beneficiari– în trei ani de proiect). Participarea la Târgul Regional de Ştiinţe (7 
cluburi, 19 proiecte premiate) şi la Târgul Naţional de Ştiinţe (2 cluburi). 

Dare to care! – Îndrăzneşte să îţi pese!  
- proiect adresat adolescenţilor  
- 23 de biblioteci publice din judeţ  

Moş Crăciun secret soseşte în Europa  
- eveniment online realizat în data de 20 decembrie 2022  
- 30 de biblioteci din România   
- au fost promovate tradiţiile şi obiceiurile din diferite zone ale ţării. 

Punguţa cu două cărţi 
-  Proiect pilot finanţat de Kaufland care încurajează lectura în rândul copiilor 
- 300 de familii din mai multe judeţe din ţară şi din Republica Moldova au participat  

la ateliere de literaţie susţinute în comunitatea lor şi au primit câte un kit de lectură.  
Noi facem poveşti  

- 8 întâlniri cu scriitori în tot atâtea ateliere faţă în faţă în parteneriat cu bibliotecile 
din: Titu şi Conţeşti. 

Biblioteca de seminţe  
- Proiect prin care cetăţeni din rural beneficiază de un serviciu nou în biblioteca din 

localitate – schimb de diferite seminţe. Activităţile se desfăşoară sezonier – 
primăvara şi toamna. Biblioteci participante: Gura Ocniţei, Adânca, Conţeşti, 
Ocniţa, Perşinari, Pucioasa, Răcari, Raciu, Titu, Vulcana Pandele, Brăneşti, Iedera, 
Bilciureşti. 

Educaţie prin film documentar la bibliotecă  
- 31 de biblioteci din judeţ participante la proiect.  
- Derulat în două etape: iniţial au avut loc ateliere de educaţie media prin film 

documentar adresate bibliotecarilor din judeţ. Cu îndrumarea formatorilor, 
bibliotecarii au aplicat aceste cunoştinţe pentru a crea şi a pune în practică împreună, 
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în grupe de lucru, un format de proiecţii de film, evenimente şi ateliere pentru 
publicul bibliotecilor lor, în etapa a doua a proiectului. 

- Participanţii au învăţa despre producţia filmului documentar şi şi-au dezvoltat 
competenţe de analiză critică a imaginii în contextul receptării mesajelor media, 
printre temele abordate fiind: filmul documentar cu subiecte relevante despre 
cetăţenie, democraţie, diversitate; analiza filmului documentar din perspectiva 
publicului; limbaj vizual şi reprezentarea prin imagine (denotativ - conotativ, 
manipularea imaginilor etc.); înţelegerea propagandei ca formă de comunicare 
vizuală, analizată din perspectivă istorică (Sahia Vintage) şi contemporană. 

 
 

E.8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management 

  
 România citeşte 

o  Program de promovare a lecturii în rândul tinerilor 
 Campanie de înscriere de noi utilizatori ai bibliotecii 

o În cadrul unui parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Târgoviştei s-au înscris la 
Biblioteca Judeţeană peste 400 de elevi de la Seminarul Teologic din 
Târgovişte.  

 Maratonul vaccinării destinat adolescenţilor 
o Campanie realizată împreună cu DSP Târgovişte. 

 Vinerea verde 
o Implicare activă a personalului  în programul guvernamental destinat încurajării 

mersului pe jos la serviciu.  
 Proiectul pilot de  atragere spre bibliotecă a utilizatorilor care au un program de 

lucru foarte încărcat (în colaborare cu Banca Transilvania) 
 Prietenie…pe o… sfoară...virtuală  

- august – octombrie 2021 
- stimularea interesului pentru lectură în rândul copiilor 
 Oraşul meu, oraşul tău  

- activităţi adresate copiilor de grădiniţă şi ai claselor 0 – IV 
- fiecare bibliotecă parteneră a realizat un montaj video/filmuleţ prin care au fost 

redate frumuseţea propriului oraş/comună, monumente, locuri reprezentative 
 Micile miracole 

-  program dedicat copiilor şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani 
- Proiect derulat în anul 2021 în două biblioteci comunale (Conţeşti şi Raciu) şi una 

orăşenească (Titu).  
 Dâmboviţa de poveste  

-  Asociaţia OvidiuRo, Fundaţia Progress, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 
şcolile din localităţile Gura Şuţii şi Ocniţa şi bibliotecile din Titu, Raciu, Gura Şuţii 
şi Ocniţa. 

- Promovarea lecturii în rândul copiilor care provin din familii care nu-şi permit a 
cumpăra cărţi. 

 Traista cu poveşti  
- educarea abilităţii de a comunica  
 Campania Naţională de Educaţie şi Incluziune Digitală „HAI PE NET!” - 

activităţi de incluziune digitală pentru membrii comunităţii. Campania este organizată 
de Fundaţia EOS din anul 2010, sub egida iniţiativei europene ALL DIGITAL 
WEEK  – o campanie anuală de promovare a competenţelor digitale iniţiată la nivel 
european. 

https://www.alldigitalweek.eu/
https://www.alldigitalweek.eu/
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 Biblioteca, prietena voastră! - activitate de familiarizare a tinerilor utilizatori cu 
serviciile bibliotecii. 

 Cursuri – Incluziune Digitală, în cadrul Reţelei de Centre Digitale din România. 
Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa face parte din Reţeaua de 
centre digitale din România, proiect iniţiat de Fundaţia EOS. În calitate de centru 
digital, biblioteca noastră îşi propune să îi susţină pe cei care nu au competenţe 
digitale de bază, oferind acces la tehnologie, internet şi activităţi educaţionale. 

 Cursuri de pregătire şi certificare Digital Citizen – proiect special dezvoltat de 
către ECDL Foundation pentru a răspunde nevoilor de astăzi ale persoanelor care nu 
au nicio experienţă în domeniul computerelor şi al utilizării Internetului şi care riscă 
să fie izolate în afara societăţii digitale, fără a beneficia de toate oportunităţile 
digitalizării. Digital Citizen este conceput pentru începători şi este disponibil tuturor, 
indiferent de statut sau abilităţi, reprezentând inclusiv un punct de pornire pentru cei 
care vor să obţină pe viitor Permisul ECDL. 

 Acreditare Erasmus în domeniul educaţiei adulţilor: 2022-2027. 
 
 

F. Previzionarea evoluţiei economico financiare a instituţiei, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

 
F.1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare  
 

DENUMIRE UM CANTITATE P.U. VALOARE 
lei 

TOTAL CHELTUIELI DE 
PERSONAL * * * 2350000 
Furnituri de birou * * * 27000 
Materiale pentru curăţenie * * * 10000 
Încălzit, iluminat şi forţă 
motrice * * * 260000 
Apă, canal şi salubritate * * * 10000 
Carburanti si lubrifianti * * * 8000 
Piese de schimb * * * 8000 
Poştă, telecomunicaţii, radio, 
tv, internet * * * 30000 
Alte bunuri şi servicii pt. 
intreţinere şi funcţionare * * * 130000 
Reparaţii curente * * * 100000 
Alte obiecte de inventar * * * 50000 
Deplasări interne , detaşări, 
transferări  * * * 3000 
Deplasări externe * * * 10000 
Carti si publicatii * * * 270000 
Pregătire profesională * * * 10000 
Protecţia muncii * * * 8000 
CHELTUIELI MATERIALE       924000 

Cheltuieli de capital * * * 100000 
Proiecte cu finantare 
nerambursabila * * * 250000 

Total * * * 3634000 
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F.2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 
(utilizatori activi): 9000           
 
 
F.3. Analiza programului minimal realizat  
2018 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

(1) (2) (3) 
Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins  

1. Program de 
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate 
ale bibliotecii 

 

 introducerea etapizată în baza de 
date a fondului de documente 
existent în colecţiile 
bibliotecii/Atins 

 barcodarea cărţilor introduse în 
sistem informatizat/Atins 

 eliberarea de permise tip card 
PVC pentru utilizatorii din 
sistemul informatizat/ Atins 

 realizarea bibliografiilor locale pe 
baza datelor introduse în sistem/ 
Atins 

 eliminarea din baza de date a 
unităţilor de bibliotecă transferate 
către alte biblioteci locale sau 
casate/ Atins 

 digitizarea: discurilor de vinil, a 
vederilor, ex-librisuri/ Atins 

24896  u.b.  
 
 
 
18651 u.b. 
 
2045 permise noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Program de 
diversificare şi 
adecvare 
permanentă a 
politicilor de 
achiziţii pentru 
optimizarea 
cerinţelor de 
lectură ale 
utilizatorilor 

 Achiziţii/ Atins 
 Donaţii/ Atins 
 Depozit legal/ Atins 
 Schimb inter-bibliotecar/ Atins 
 Informarea permanentă a 

utilizatorilor asupra tuturor 
resurselor informaţionale puse la 
dispoziţia lor şi evaluarea gradului 
de utilizare a acestora./ Atins 

 

4573 u.b. 
1205 u.b.  
 819 u.b. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Programul 
editorial al 
Bibliotecii 

 Editarea revistei Curier./ Atins 
 Editarea Calendarului anual al 

diverselor forme de manifestări 
culturale/ Atins 

 Editarea lucrării „100 de ani de la 
Marea Unire”/ Atins 

Initial s-a dorit editarea lucrării 
”Valorificarea colecţiilor 
speciale ale bibliotecii”, vol. II 
 

4. Programul  de 
organizare 
manifestări 
ştiinţifice şi 
profesionale 
tematice   

 Ziua Culturii Naţionale/Atins 
 24 ianuarie 1859  în conştiinţa 

românilor/Atins 
 Caragialiana/Atins 
 Şcoala Altfel/Atins 

La care s-au adăugat 
manifestările dedicate 
Centenarului Marii Uniri 
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 Salonul editorial “I. H. 
Rădulescu” /Atins 

 Vacanţă la bibliotecă/Atins 
 Zilele Bibliotecii „I. H. 

Rădulescu” /Atins 
 Seara de carte/Atins 

5. Program de 
dezvoltare a 
bibliotecii 
digitale 

 digitizarea vederi/Atins 
 digitizarea discurilor de 

vinil/Atins 
 digitizare ex-libris /Atins 
 digitizarea presei arhivate pe 

microfilme/Atins 

539 vederi 
264 discuri de vinil 
2111 ex-libris 
35 microfilme 

6. Program de 
asistenţă 
metodologică 

 Dezvoltarea colecţiei de 
documente din domeniul 
Biblioteconomiei şi Ştiinţelor 
Informării şi a domeniilor conexe  

 
 Constituirea unei baze de date de 

specialitate (monografii, 
documente de referinţă,  publicaţii 
seriale, standarde şi instrumente 
de lucru, metodologii etc.) 

 
 Realizarea de produse şi servicii 

specifice acestui tip particular de 
beneficiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Susţinerea şi implicarea în 

definirea şi derularea de programe 
de formare profesională continuă. 

 

1. Revista „Curier”; 
Calendarul activităţilor social-
culturale 2019; Tratat de 
biblioteconomie; Caiete 
metodice; Revista „Biblioteca”  
2. Proceduri Operaţionale: 
Relaţii cu Publicul;  Rapoarte 
Statistice;  Evidenţa Activităţii 
de Biblioteca; Constituirea, 
Completarea si Organizarea 
Colecţiilor,  Protecţia datelor 
cu caracter personal; Caiet de 
evidenţă zilnică a activităţii, 
Registru inventar, Regulament 
al utilizatorilor – model; 
Recomandări privind predarea-
primirea gestiunii; Regulament 
de funcţionare Centru Internet 
pentru Public, Protocol de 
colaborare –model, Proces-
verbal rezultate inventar – 
model, Fişă post bibliotecar – 
model, Contract voluntariat – 
model etc.  
 Programul EduCaB 
(Educational Capacity 
Building in Romanian 
Libraries) - „Creşterea 
capacităţii educaţionale a 
bibliotecilor publice din 
România care a însemnat 
dotarea bibliotecilor din judeţ 
cu peste 14.000 de cărţi, 65 de 
birouri, 152 de calculatoare cu 
licenţe, iar bibliotecile din 
Ocniţa şi Potlogi au fost 
renovate şi dotate cu mobilier 
specific nou. Tot prin acest 
proiect unele biblioteci din 

http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/2.%20Proceduri%20Operationale_RAPOARTE%20STATISTICE.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/2.%20Proceduri%20Operationale_RAPOARTE%20STATISTICE.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/3.%20Proceduri%20Operationale%20-%20EVIDENTA%20ACTIVITATII%20DE%20BIBLIOTECA.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/3.%20Proceduri%20Operationale%20-%20EVIDENTA%20ACTIVITATII%20DE%20BIBLIOTECA.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/4.%20Procedura%20Operationala%20privind%20Constituirea%20Completarea%20si%20Organzarea%20Colectiilor.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/4.%20Procedura%20Operationala%20privind%20Constituirea%20Completarea%20si%20Organzarea%20Colectiilor.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/4.%20Procedura%20Operationala%20privind%20Constituirea%20Completarea%20si%20Organzarea%20Colectiilor.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/5.%20PROCEDURA_PROTECTIA%20DATELOR%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.doc
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/5.%20PROCEDURA_PROTECTIA%20DATELOR%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.doc
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judeţ beneficiază de traineri 
care susţin diferite activităţi 
pentru publicul larg sau 
anumite grupuri ţintă. 
 
Ora să ŞTIM – dedicat 
copiilor cu vârste între 3 şi 10 
ani. 
- 33  bibliotecari au participat 
la cursul Comunicarea în 
bibliotecă 

-  41 au absolvit cursul 
Prevenţie şi pregătire pentru 
dezastre 

- 20 au participat la instruirea 
Citire cu voce tare şi învăţare 
prin experimentare pentru 
copii cu vârste între 3 şi 10 
ani 

-  10 au participat la instruire de 
utilizare a mijloacelor de 
comunicare în mediul online 
(facebook). 

 
2019 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

(1) (2) (3) 
Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins  

1. Program de 
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate 
ale bibliotecii 

 

 introducerea etapizată în baza 
de date a fondului de 
documente existent în 
colecţiile bibliotecii/Atins 

 barcodarea cărţilor introduse în 
sistem informatizat/Atins 

 eliberarea de permise tip card 
PVC pentru utilizatorii din 
sistemul informatizat/ Atins 

 realizarea bibliografiilor locale 
pe baza datelor introduse în 
sistem/ Atins 

 eliminarea din baza de date a 
unităţilor de bibliotecă 
transferate către alte biblioteci 
locale sau casate/ Atins 

24025  u.b.  
 
 
 
13615 u.b. 
 
2006 permise noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Program de 
diversificare şi 
adecvare 
permanentă a 
politicilor de 

 Achiziţii/ Atins 
 Depozit legal/ Atins 
 Donaţii/ Atins 
 Informarea permanentă a 

utilizatorilor asupra tuturor 

5653 u.b. 
1687 u.b.  
2008 u.b. 
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achiziţii pentru 
optimizarea 
cerinţelor de 
lectură ale 
utilizatorilor 

resurselor informaţionale puse 
la dispoziţia lor şi evaluarea 
gradului de utilizare a 
acestora/Atins 

 

 
 
 
 
 

3. Programul 
editorial al 
Bibliotecii 

 Editarea revistei Curier/ Atins 
 

 Editarea Calendarului anual al 
diverselor forme de 
manifestări culturale/ Atins 

 Editarea lucrării „Valorificarea 
colecţiilor speciale ale 
bibliotecii”/ Atins 

2 numere, unul Omagial (25 de 
ani de la apariţie) 

4. Programul  de 
organizare 
manifestări 
ştiinţifice şi 
profesionale 
tematice   

 Ziua Culturii Naţionale/Atins 
 24 ianuarie 1859  în conştiinţa 

românilor/Atins 
 Caragialiana/Atins 
 Şcoala Altfel/Atins 
 Vacanţă la bibliotecă/Atins 
 Salonul editorial “I. H. 

Rădulescu” /Atins 
 Zilele Bibliotecii „I. H. 

Rădulescu” /Atins 
 Seara de carte/Atins 

 

5. Program de 
dezvoltare a 
bibliotecii 
digitale 

 digitizarea vederi/Atins 
 digitizarea discurilor de 

vinil/Atins 
 Reviste /Atins 
 digitizarea presei arhivate pe 

microfilme/Atins 

1050 vederi 
295 discuri de vinil 
 
17 reviste 
90 microfilme 

6. Program de 
asistenţă 
metodologică 

 Constituirea unei baze de date 
de specialitate (monografii, 
documente de referinţă,  
publicaţii seriale, standarde şi 
instrumente de lucru, 
metodologii etc.) /Atins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proceduri Operaţionale: 
Relaţii cu Publicul;  Rapoarte 
Statistice;  Evidenţa Activităţii 
de Biblioteca; Constituirea, 
Completarea si Organizarea 
Colecţiilor,  Protecţia datelor cu 
caracter personal; Caiet de 
evidenţă zilnică a activităţii, 
Registru inventar, Regulament al 
utilizatorilor – model; 
Recomandări privind predarea-
primirea gestiunii; Regulament 
de funcţionare Centru Internet 
pentru Public, Protocol de 
colaborare –model, Proces-
verbal rezultate inventar – 
model, Fişă post bibliotecar – 
model, Contract voluntariat – 
model etc.  
 
 

http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/2.%20Proceduri%20Operationale_RAPOARTE%20STATISTICE.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/2.%20Proceduri%20Operationale_RAPOARTE%20STATISTICE.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/3.%20Proceduri%20Operationale%20-%20EVIDENTA%20ACTIVITATII%20DE%20BIBLIOTECA.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/3.%20Proceduri%20Operationale%20-%20EVIDENTA%20ACTIVITATII%20DE%20BIBLIOTECA.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/4.%20Procedura%20Operationala%20privind%20Constituirea%20Completarea%20si%20Organzarea%20Colectiilor.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/4.%20Procedura%20Operationala%20privind%20Constituirea%20Completarea%20si%20Organzarea%20Colectiilor.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/4.%20Procedura%20Operationala%20privind%20Constituirea%20Completarea%20si%20Organzarea%20Colectiilor.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/5.%20PROCEDURA_PROTECTIA%20DATELOR%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.doc
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/5.%20PROCEDURA_PROTECTIA%20DATELOR%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.doc
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 Susţinerea şi implicarea în 
definirea şi derularea de 
programe de formare 
profesională continuă. /Atins 

 

 Programul EduCaB 
(Educational Capacity Building 
in Romanian Libraries)- 
„Creşterea capacităţii 
educaţionale a bibliotecilor 
publice din România”- program 
naţional de dotare cu diferite  
resurse a 626 de biblioteci 
locale, din nouă judeţe din 
România (Dâmboviţa, Dolj, 
Vâlcea, Teleorman, Brăila, 
Vaslui, Suceava, Cluj, Timiş): 
cărţi, mobilier, calculatoare. 
„Ora să ŞTIM!” -  proiect 
adresat copiilor cu vârste 
cuprinse între 3 şi 10 ani în care 
sunt cuprinse 20 de biblioteci 
publice din judeţul Dâmboviţa şi 
se bazează pe studii ştiinţifice 
care arată că abordarea 
subiectelor şi întrebărilor legate 
de ştiinţă, tehnologie, 
informatică şi matematică 
(ŞTIM) au impact asupra 
modului în care copiii se 
exprimă şi a formării abilităţilor 
lor de lectură. 
 
- 12 bibliotecari au participat la 
cursul - Marketing de 
bibliotecă. Marketing-ul 
echipei   

- 1 a participat la cursul la cursul 
- Project management master 

- 6 au participat la cursul - 
Bazele biblioteconomiei  

- 1 a participat la cursul la cursul 
- Obiectivele dezvoltării 
durabile 
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2020 
Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

(1) (2) (3) 
Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins  

1. Program de 
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate 
ale bibliotecii 

 

 introducerea etapizată în baza 
de date a fondului de 
documente existent în 
colecţiile bibliotecii/Atins 

 barcodarea cărţilor introduse în 
sistem informatizat/Atins 

 eliberarea de permise tip card 
PVC pentru utilizatorii din 
sistemul informatizat/ Atins 

 realizarea bibliografiilor locale 
pe baza datelor introduse în 
sistem/ Atins 

 eliminarea din baza de date a 
unităţilor de bibliotecă 
transferate către alte biblioteci 
locale sau casate/ Atins 

- 21982  u.b.  
 
 
 
- 22040 u.b. 
 
- 1690 permise noi 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Program de 
diversificare şi 
adecvare 
permanentă a 
politicilor de 
achiziţii pentru 
optimizarea 
cerinţelor de 
lectură ale 
utilizatorilor 

 Achiziţii/ Atins 
 Depozit legal/ Atins 
 Donaţii/ Atins 
 Informarea permanentă a 

utilizatorilor asupra tuturor 
resurselor informaţionale puse 
la dispoziţia lor şi evaluarea 
gradului de utilizare a 
acestora/Atins 

 

- 4809 u.b. 
- 466 u.b.  
- 1136 u.b. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Programul 
editorial al 
Bibliotecii 

 Editarea revistei Curier/ Atins 
 Editarea Calendarului anual al 

diverselor forme de 
manifestări culturale/ Atins 

 Editarea lucrării  Centenarul 
Lecturii Publice la Târgovişte: 
1920-2020/ Atins 

 Bibliografia Dâmboviţei/ 
Atins 

 

4. Programul  de 
organizare 
manifestări 
ştiinţifice şi 
profesionale 
tematice   

 Ziua Culturii Naţionale/Atins 
 24 ianuarie 1859  în conştiinţa 

românilor/Atins 
 Caragialiana/Atins 
 Şcoala Altfel/ Parţial atins 
 Vacanţă la bibliotecă/Parţial 

Atins 
 Salonul editorial “I. H. 

Rădulescu” /Atins 

 
 
 
 
- Din motive de pandemie   
- Din motive de pandemie 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

 Zilele Bibliotecii „I. H. 
Rădulescu” /Atins 

 Seara de carte/Atins 

- Desfăşurat on line 
 
- Desfăşurat hibrid 

5. Program de 
dezvoltare a 
bibliotecii 
digitale 

 digitizare vederi/Atins 
 digitizarea discurilor de 

vinil/Atins 
 digitizarea presei arhivate pe 

microfilme/Atins 
 manuscrise/Atins 

- 500  
- 265 
 
- 4 role 
 
- 730  

6. Program de 
asistenţă 
metodologică 

 Constituirea unei baze de date 
de specialitate (monografii, 
documente de referinţă,  
publicaţii seriale, standarde şi 
instrumente de lucru, 
metodologii etc.) /Atins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Susţinerea, implicarea în 

definirea şi derularea de 
programe de formare 
profesională continuă. /Atins 

 

Actualizare Proceduri 
Operaţionale:  
- Protecţia datelor cu caracter 

personal;  
- Consultarea unei publicaţii în 

bibliotecă în contextul 
pandemiei;  

- Împrumutul la domiciliu al 
unei publicaţii în contextul 
pandemiei 

- Regulament privind conduita 
socială a utilizatorilor şi 
angajaţilor bibliotecii în 
raport cu prevenirea 
răspândirii Sars Cov 2 etc.  

 
 Programul EduCaB   
- Metodologie de lucru cu 

adolescenţi – 24 participanţi 
-  Modalităţi alternative de 

comunicare – social media – 
51 participanţi 

- Utilizarea platformelor 
Zoom, Webex Meet şi Google 
Meet pentru organizarea de 
evenimente online: 120 
bibliotecari    

- COLIBLITE – Împreună 
pentru comunităţi digitale: 
14 bibliotecari 

- Bazele biblioteconomiei: 8 
bibliotecari 

- Şcoala de vară pentru noii 
bibliotecari: 1 participant 
(organizat de ANBPR). 

 
 
 
 
 

http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/5.%20PROCEDURA_PROTECTIA%20DATELOR%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.doc
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/5.%20PROCEDURA_PROTECTIA%20DATELOR%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.doc
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2021 
Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

(1) (2) (3) 
Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins  

1. Program de 
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate 
ale bibliotecii 

 

- introducerea etapizată în baza 
de date a fondului de 
documente existent în 
colecţiile bibliotecii/Atins 

- barcodarea cărţilor introduse în 
sistem informatizat/Atins 

- eliberarea de permise tip card 
PVC pentru utilizatorii din 
sistemul informatizat/ Atins 

- realizarea bibliografiilor locale 
pe baza datelor introduse în 
sistem/ Atins 

- corectarea erorilor din baza de 
date/ Atins 

- 12586  u.b.  
 
 
 
- 35874 u.b. 
 
- 2745 permise noi 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Program de 
diversificare şi 
adecvare 
permanentă a 
politicilor de 
achiziţii pentru 
optimizarea 
cerinţelor de 
lectură ale 
utilizatorilor 

- Achiziţii/ Atins 
- Depozit legal/ Atins 
- Donaţii/ Atins 
- Informarea permanentă a 

utilizatorilor asupra tuturor 
resurselor informaţionale puse 
la dispoziţia lor şi evaluarea 
gradului de utilizare a 
acestora/Atins 

 

- 5283 u.b. 
- 364 u.b.  
- 1162 u.b. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Programul 
editorial al 
Bibliotecii 

- Editarea revistei Curier/ Atins 
- Editarea Calendarului anual al 

diverselor forme de 
manifestări culturale/ Atins 

- Bibliografia Dâmboviţei/ 
Atins 

-Editarea lucrării  O viaţă de om: 
V. Petrescu la 80 de ani / Atins 
 

4. Programul  de 
organizare 
manifestări 
ştiinţifice şi 
profesionale 
tematice   

- Ziua Culturii Naţionale/Atins 
- 24 ianuarie 1859  în conştiinţa 

românilor/Atins 
- Caragialiana/Atins 
- Vacanţă la bibliotecă/Atins 
- Salonul editorial “I. H. 

Rădulescu” /Atins 
- Zilele Bibliotecii „I. H. 

Rădulescu” /Atins 
- Seara de carte/Atins 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

5. Program de 
dezvoltare a 
bibliotecii 
digitale 

- digitizare reviste/Atins 
- digitizarea discurilor de 

vinil/Atins 
- digitizare manuscrise/Atins 
- digitizarea presei dâmboviţene 

aflată pe microfilm/Atins 

- 7 
- 80 
 
- 1200 
- 21 role 
 

6. Program de 
asistenţă 
metodologică 

- Constituirea unei baze de date 
de specialitate (monografii, 
documente de referinţă,  
publicaţii seriale, standarde şi 
instrumente de lucru, 
metodologii etc.) /Atins 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Susţinerea, implicarea în 

definirea şi derularea de 
programe de formare 
profesională continuă. /Atins 

 

Actualizare Proceduri 
Operaţionale:  
-Utilizarea fondului de 
documente - Constituirea, 
completarea şi organizarea 
colecţiilor;  
- Consultarea unei publicaţii în 
bibliotecă în contextul 
pandemiei;  
- Împrumutul la domiciliu al 
unei publicaţii în contextul 
pandemiei 
- Regulament privind conduita 
socială a utilizatorilor şi 
angajaţilor bibliotecii în raport 
cu prevenirea răspândirii Sars 
Cov 2 etc.  
Programul anual de formare 
profesională al instituţiei: 
- Dezvoltator de E-learning – 3 
persoane; 
- Utilizarea platformei Discord 
pentru organizarea de 
evenimente online - 79 
bibliotecari; 
- Jamboard Google - 79 
bibliotecari; 
- Bazele biblioteconomiei, 
convocarea II – 3 bibliotecari, 
- Designer pagini web – 1 
participant; 
- Scriere de proiecte Erasmus – 
2 bibliotecari; 
- Acreditare Erasmus – 1 
bibliotecar. 
  Programul EduCaB:   
- Metodologie de lucru cu 
adolescenţi (actualizare) – 20 
participanţi; 
- Google forms pe înţelesul 
tuturor – 26 participanţi; 
- Manager de proiect – 79 
bibliotecari. 

http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
http://bjdb.ro/docs/resurse_bibliotecari/1.%20Proceduri%20Operationale_relatii%20cu%20publicul.docx
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2022 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

(1) (2) (3) 
Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins  

1. Program de dezvoltare a 
serviciilor informatizate 
ale bibliotecii 
 

- introducerea etapizată în baza de date a 
fondului de documente existent în 
colecţiile bibliotecii/Atins 

- barcodarea cărţilor introduse în sistem 
informatizat/Atins 

- eliberarea de permise tip card PVC 
pentru utilizatorii din sistemul 
informatizat/Atins 

- realizarea bibliografiilor locale pe baza 
datelor introduse în sistem/Atins 

- corectarea erorilor din baza de 
date/Atins 

 

- 13096  
u.b.  

 
 
 
- 27140 

u.b. 
 
- 2927  
 
 
- 2021 
 
 
 

2. 2. Program de 
diversificare şi adecvare 
permanentă a politicilor 
de achiziţii pentru 
optimizarea cerinţelor de 
lectură ale utilizatorilor 

- Achiziţii/Atins 
- Depozit legal/Atins 
- Donaţii/Atins 
- Informarea permanentă a utilizatorilor 

asupra tuturor resurselor 
informaţionale puse la dispoziţia lor şi 
evaluarea gradului de utilizare a 
acestora /Atins 

- 4655 u.b. 
- 697 u.b.  
- 1238 u.b. 

 

3. Programul editorial al 
Bibliotecii 

- Revista Curier/ 2022/ Atins 
- Editarea Calendarului anual al 

diverselor forme de manifestări 
culturale/ Atins 

S-a editat şi 
lucrarea 
monografică 
dedicată lui I. 
H. 
Rădulescu:   
Ion Heliade 
Rădulescu 
ctitor de 
cultură 
românească 
 

4. Programul  de organizare 
manifestări ştiinţifice şi 
profesionale tematice   

- Ziua Culturii Naţionale/Atins 
- 24 ianuarie 1859  în conştiinţa 

românilor/Atins 
- Caragialiana/Atins 
- Vacanţă la bibliotecă/Atins 
- Salonul editorial “I. H. Rădulescu” 

/Atins 
- Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu” 

/Atins  
- Seara de carte /Atins 
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5. Program de dezvoltare a 
bibliotecii digitale 

- digitizare reviste/Atins 
- digitizarea discurilor de vinil/Atins 
- digitizare vederi /Atins 
- digitizarea presei dâmboviţene aflată 

pe microfilm/Atins 
- digitizare carte veche/Atins 

- 3  
- 502  
- 837 u.b. 
- 40 microf 
 
- 6 u.b. 

6. Program de asistenţă 
metodologică 

- constituirea unei baze de date de 
specialitate (monografii, documente de 
referinţă,  publicaţii seriale, standarde 
şi instrumente de lucru, metodologii 
etc.) /Atins 

- susţinerea şi implicarea în definirea şi 
derularea de programe de formare 
profesională continuă. /Atins 

 

7. Modernizarea continuă a 
spaţiilor bibliotecii 

- Darea în folosinţă şi amenajarea unui 
nou sediu de bibliotecă destinat 
copiilor. /Atins 

 

 
 
         

Manager, 
 
       Prof. univ. dr. Agnes Terezia Erich 
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Premii şi distincţii obţinute de Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa  
în perioada 2018-2022 

 
2018 

 Diplomă de Excelenţă pentru meritele deosebite, profesionalismul şi dăruirea cu care şi-a desfăşurat 
activitatea în anul 2018/ Fundaţia Comunitară Dâmboviţa 

 

 
 

 Diplomă de merit „Prof. Mihalache Drăghiceanu” pentru spijinirea învăţământului dâmboviţean în 
2018 / Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 
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 Diplomă de merit - în semn de preţuire pentru implicarea în organizarea cu succes a Festivalului-
Concurs Naţional de Literatura „Moştenirea Văcăreştilor” / Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa 

 

 
 

 Diplomă – în semn de consideraţie a relaţiilor de colaborare interinstituţională pentru promovarea 
interesului public / CECCAR Filiala Dâmboviţa 
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 Plachetă aniversară - Festivalului-Concurs Naţional de Literatura „Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia 50. 

 

 
 
 
 
2019 

 Diplomă - acordată în semn de consideraţie a relaţiilor de colaborare interinstituţională pentru 
promovarea interesului public – 12 iulie 2019/ CECCAR Filiala Dâmboviţa 
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 Diplomă - pentru participarea la Proiectul „Ora să ŞTIM” - 2019/ Fundaţia Progress 
 

 

 
 
 
 

 Plachetă – pentru susţinerea şi promovarea arbitrajului instituţionalizat în România - 27 septembrie 2019 
/ Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat 
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 Diplomă de merit – acordată revistei Curier cu prilejul împlinirii unui sfert de secol de apariţie / 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa 

 

 
 
 

 Diplomă de excelenţă – 25 de ani de apariţie neîntreruptă a revistei Curier / Societatea Scriitorilor 
Târgovişteni 
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2021 

 Diplomă acordată pentru promovarea valorilor educaţionale, de către Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Dâmboviţa (noiembrie 2021) 

 

 
 
 

 
 Diplomă de excelenţă acordată pentru susţinerea Proiectelor Educaţionale şi de Cercetare în 2021, de 
către Universitatea Valahia din Târgovişte 
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 Premiul Dan Simonescu pentru bibliologie acordat pentru volumul „Centenarul lecturilor publice la 
Târgovişte”, de către  Societatea Scriitorilor Târgovişteni  ( 11 decembrie 2021) 

 

 
 

 
 Diplomă de excelenţă acordată pentru implicarea în susţinerea şi promovarea Arbitrajului 
Instituţionalizat în România, de către Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat  
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2022 
 

 Testimoniu – acordat în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru colaborarea prodigioasă cu 
Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu” din Chişinău cu prilejul celebrării a 145 de ani de la fondarea 
Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” – 19 octombrie 2022 / Primăria Municipiului Chişinău 

 

      
 

 
 Acreditare Erasmus în domeniul Educaţiei Adulţilor -  2 februarie 2022 / Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - ANPCDEFP 
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 Diplomă aniversară – acordată D-lui prof dr. Alexandru Ştefănescu cu ocazia aniversării a 15 ani de 
la înfiinţarea Bazei 1 Logistică Teritorială ”Carpatica”, în semn de respect şi aleasă preţuire – 1 
septembrie 2022 / Baza 1 Logistică Teritorială ”Carpatica” 
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Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa în presa scrisă 

(...) Investigaţia informaţiei se referă la perioada 2018-2022 

 
2018 
IANUARIE 
Jurnalista Ruxandra Săraru, la manifestările de la Biblioteca Judeţeană /V.V. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an XXIV, nr. 6281(16 ian. 2018), p. 4. (La sediul Bibliotecii Judeţene ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, a fost celebrată Ziua Culturii Naţionale).  
 

SALONUL literar al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni : Ediţia a 123-a. În Litere, an XIX, 
nr. 1(214)(ianuarie 2018), p. 108. (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, s-a 
desfăşurat prima ediţie din acest an a Salonului literar). 
 

FEBRAURIE 
Florenţ Mocanu şi cerneala timpului / COANDĂ, George. În Jurnal de Dâmboviţa, an XXIV, 
nr. 6296(6 fev. 2018), p. 4. (La Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa a 
avut loc lansarea editorialului ”Gazeta Munteniei”). 
 

Stelian Tănase şi-a lansat noul volum / VOINESCU, Virgil. În Jurnal de Dâmboviţa, an 
XXIV, nr. 6299(9 fev. 2018), p. 4. (La Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmboviţa, a avut loc lansarea unui roman-thriler, semnat de scriitorul şi publicistul Stelian 
Tănase). 
 

MARTIE 
Centenarul Marii Uniri, în derivă / STANCIU, Violeta. În Jurnal de Dâmboviţa, An XXIV, 
nr. 6326(20 mart. 2018), p. 1,3. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, 
a susţinut în cadrul unei conferinţe de presă implementarea la nivel naţional a unei strategii 
culturale). 
 

7 localităţi fără biblioteci publice / STANCIU, Violeta . În Jurnal de Dâmboviţa, An XXIV, 
nr. 6330(26 mart. 2018), p. 2. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmboviţa a atras atenţia că sunt 7 localităţi din judeţul Dâmboviţa, unde bibliotecile publice 
nu funcţionează). 
 

Legislaţia în domeniul culturii este învechită / STANCIU, Violeta. În Jurnal de Dâmboviţa, 
An XXIV, nr. 6334(30 mart. 2018), p. 3. (Directorul Bibliotecii Judeţene Erich Agnes, trage 
un semnal de alarmă, asupra legislaţiei învechite din domeniul culturii). 
 

APRILIE 
Ziua bibliotecarului, sărbătorită la Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa / 
BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 7469(24 apr. 2018), p. 8 
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MAI 
Un nou număr al revistei ”Eroica”, ediţie dublă, dedicată Centenarului Marii Uniri / BOTE, 
Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 7484(17 mai 2018), p. 7. ( La Biblioteca Judeţeană ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa a avut loc lansarea unui nou număr al revistei ”Eroica”, ediţie dublă, 
dedicată Centenarului Marii Uniri). 
 

CREATIVITATE şi talent. În Dâmboviţa, nr. 7490(25 mai 2018), p. 3 (La sediul Bibliotecii 
Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, este organizată finala concursului judeţean 
”Creativitate şi talent”, ediţia a VII-a). 
 

IUNIE 
Expoziţie…meteorică la Biblioteca Judeţeană / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an XXIV, nr. 6392(28 iunie 2018), p. 2 
 

IULIE 
”Vacanţă în siguranţă” / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, an XXIV, nr. 6397(5 
iulie 2018), p. 2 (Muzeul Poliţiei Române împreună cu reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene 
Dâmboviţa, au organizat o activitate informativ-preventivă ”Vacanţă în siguranţă”). 
 

Demonstraţii spectaculoase pentru copii / D. Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, an XXIV, nr. 
6404, (16 iulie 2018), p. 2 (Campania ”Vacanţă în siguranţă” – activitate preventiv-
informativă pentru copii la care au participat şi reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene 
Dâmboviţa şi cei de la Muzeul Poliţiei Române). 
 

AUGUST 
”Vacanţă la Bibliotecă”, atracţia copiilor / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, 
An XXIV, nr. 6419(6 aug. 2018), p. 2. ( Activitatea ”Vacanţă la Bibliotecă” care se 
desfăşoară în cadrul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, este foarte solicitată 
de copiii care s-au înscris în număr foarte mare şi anul acesta). 
 

SEPTEMBRIE 
Salonul Editorial ”Ion Heliade Rădulescu”, la o nouă ediţie / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal 
de Dâmboviţa, An 24, nr. 6443(10 sept. 2018), p. 2 
 

Microexpoziţia de periodice se îmbogăţeşte permanent / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de 
Dâmboviţa, An 24, nr. 6449(18 sept. 2018), p. 2. (Secţia de Periodice a Bibliotecii Judeţene 
”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, cuprinde toate colecţiile de periodice apărute în judeţul 
Dâmboviţa). 
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OCTOMBRIE 
Comemorarea victimelor Holocaustului / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, An 
24, nr. 6464(10 oct. 2018), p. 2. (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, s-au 
desfăşurat o serie de activităţi cuprinzând expoziţia de titluri de carte tematică pentru 
documentare istorică, vizionarea unui film documentar tematic şi lectură din cărţile dedicate 
fenomenului). 
 

Noutăţi editoriale în microexpoziţia Bibliotecii ”Ion Heliade Rădulescu” / DRĂGUŢOIU, 
Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, An 24, nr. 6465(11 oct. 2018), p. 2 
 

”100 de ani de la Marea Unire. Momente ale desăvârşirii României moderne” / 
DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, An 24, nr. 6472(22 oct. 2018), p. 2. ( 
Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, a organizat în perioada 19-20 octombrie, un simpozion 
dedicat centenarului). 
 

Expoziţie de valoare la Muzeul de Istorie / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de Dâmboviţa, An 
24, nr. 6473(23 oct. 2018), p. 2. ( Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal 
”Curtea Domnească” Târgovişte şi Biblioteca Judeţeană ” Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmboviţa, au organizat în parteneriat, o expoziţie de valoare documentară de excepţie). 
 

NOIEMBRIE 
Reprezentaţie de teatru contra fenomenului de bullying în şcoli / L. D. În Jurnal de 
Dâmboviţa, An 24, nr. 6484(7 nov. 2018), p. 2. (Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca 
Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa). 
 

”Zilele Bibliotecii”, eveniment cultural în Dâmboviţa / L. D. În Jurnal de Dâmboviţa, An 24, 
nr. 6495(22 nov. 2018), p. 2. 
 

Zilele Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” / L. D. În Jurnal de Dâmboviţa, An 24, nr. 
6496(23 nov. 2018), p. 8. 
 

Masa Rotundă cu tema ”Primul centenar al României Mari” / L. D. În Jurnal de Dâmboviţa, 
An 24, nr. 6497(26 nov. 2018), p. 2. (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” s-au 
desfăşurat o serie de manifestări culturale dedicate Zilelor Bibliotecii). 
 

DECEMBRIE 
”Moştenirea Văcăreştilor” – la o jumătate de secol / DRĂGUŢOIU, Petre. În Jurnal de 
Dâmboviţa, An 24, nr. 6505(6 dec. 2018), p. 2. (Apariţie nouă la Editura Bibliotheca din 
Târgovişte – volumul ”Moştenirea Văcăreştilor”, autori : Victor Petrescu şi Mihai Stan). 
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2019 
FEBRAURIE 
Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, la ora bilanţului pe 2018 / BOTEA, 
Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 7673 (22 februarie 2019), p. 7 

 

MARTIE 
”Mărţişor muzical” la Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” / L.D. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 25, nr. 6559 (1 mart. 2019), p. 2 
 
Prezentare inedită de carte / L.D. În Jurnal de Dâmboviţa, an 25, nr. 6563 (7 mart. 2019), p. 
2. (La sediul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa a avut loc lansarea volumului ”Între uitare şi 
tonuri de gri” semnat de Rose Black). 
 
Informaţiile din mediul online sunt pierdute / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 
25, nr. 6563 (7 mart. 2019), p. 2. (Managerul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa despre 
dezavantajele presei online). 
 

APRILIE 
”Statuia Comandorului” la Târgovişte / BOTEA, Alexandra Ionela. În Dâmboviţa, nr. 7700 
(1 aprilie 2019), p. 7. (Biblioteca Judeţeană din Târgovişte a găzduit lansarea volumului 
”Statuia Comandorului ”(ediţia a 2-a), de Varujan Vozganian). 
 

MAI 
”ALO! Parlamentul European?”. În Dâmboviţa, nr. 7724 (8 mai 2019), p. 1. (Biblioteca 
Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a organizat un amplu program dedicat Zilei Europei). 
 
Criză de evaluatori pentru bunurile culturale mobile / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 25, nr. 6605 (9 mai 2019), p. 2. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, a tras un semnal de alarma asupra lipsei de experţi pentru evaluare de 
carte veche, problemă ridicată către Ministerul Culturii Valer-Daniel Breaz). 
 
”Alo! Parlamentul European? Aici cetăţenii europeni!” / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 25, nr. 6606 (10 mai 2019), p. 3. (Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa a găzduit un amplu program dedicat Zilei Europei). 
 
TRISTEŢEA care apune. În Dâmboviţa, nr. 7726 (10 mai 2019), p. 6. (La Biblioteca 
Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc lansarea volumului ”Tristeţea care apune”, 
autor Ioana Popoviciu). 
 
Ziua Portului tradiţional, sărbătorită la Târgovişte / S.K. În Jurnal de Dâmboviţa, an 25, nr. 
6609 (15 mai 2019), p. 2. (La Biblioteca Judeţeană” Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, a 
avut loc un eveniment dedicat Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România, intitulat 
”Ziua Portului Popular”).  
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Digitalizarea obiectelor de patrimoniu cultural, o prioritate / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 25, nr. 6611 (17 mai 2019), p. 2. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, a atras atenţia asupra digitalizării obiectelor de patrimoniu cultural). 
 
”Raftul cu pisici” / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 25, nr. 6613 (21 mai 2019), 
p. 2. (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a avut loc un eveniment intitulat 
”Raftul cu pisici, o filozofie pisicească despre lume şi viaţă” la care au participat copii şcolari 
şi preşcolari) 
 
Bibliotecă pentru copii cu bani de la Ministerul Culturii / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 25, nr. 6617 (27 mai 2019), p. 2 
 

IUNIE 
”Dăm like în parc”, activitate dedicată elevilor / A. V. În Jurnal de Dâmboviţa, an 25, nr. 
6630 (13 iunie 2019), p. 2. ( Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, în colaborare 
cu mai multe instituţii şi şcoli din Târgovişte, au organizat cea de-a treia ediţie a activităţii 
dedicată elevilor de gimnaziu şi liceu ”Dăm like în parc”). 
 
Legea împotriva desfiinţării bibliotecilor / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 25, 
nr. 6641 (28 iunie 2019), p. 2. (Managerul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa 
a confirmat că se poartă discuţii în cadrul Comisiei Naţionale cu privire la sancţionarea 
contravenţională a celor care închid biblioteci). 
 

AUGUST 
Şcoala literară care a făcut istorie / COANDĂ, George. În Jurnal de Dâmboviţa, an 25, nr. 
6683 (29 aug. 2019), p. 2. (La Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, a 
avut loc cea de-a VI-a ediţie a simpozionului naţional ”Şcoala prozatorilor târgovişteni”). 
 

SEPTEMBRIE 
Salonul Editorial ”Ion Heliade Rădulescu” – un regal pentru iubitorii de carte / NASTASE, 
Adrian. În Dâmboviţa, nr. 7811 (9 sept. 2019), p. 3. (Deschiderea celei de-a XVIII-a ediţii a 
Salonului Editorial ”Ion Heliade Rădulescu”, a avut loc odată cu deschiderea oficială a 
manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Târgovişte). 
 

OCTOMBRIE 
76 de ani de când Târgoviştea are bibliotecă / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 
25, nr. 6725 (29 octombrie 2019), p. 2. (Anul acesta se împlinesc 76 de ani de când a fost 
înfiinţată Biblioteca publică a Târgoviştei, astfel că, pe 26 noiembrie, Biblioteca Judeţeană ”I. 
H. Rădulescu” va sărbători Zilele Bibliotecii). 
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NOIEMBRIE 
Zilele Bibliotecii ”Ion Heliade Rădulescu” / COANDĂ, George. În Jurnal de Dâmboviţa, an 
25, nr. 6747 (28 noiembrie 2019), p. 2. (Pe 20 noiembrie 2019, la Biblioteca Judeţeană 
Dâmboviţa a avut loc festivitatea de deschidere a Zilelor Bibliotecii). 
 
500 de dâmboviţeni au participat la Zilele Bibliotecii ”Ion Heliade Rădulescu”. În 
Actualiatea Dâmboviţeană, an I, nr. 3 (nov. 2019), p. 5. ( în perioada 20-23 noiembrie 2019, 
Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa a organizat ”Zilele Bibliotecii”, eveniment devenit deja 
tradiţie pentru dâmboviţeni). 

 
 

2020 
IANUARIE 

5 ianuarie 2020 

170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu / În Actualitatea dâmboviţeană, an II, nr. 
5(ianuarie 2020), p. 4. (Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, precum şi alte 
instituţii de cultură din judeţul Dâmboviţa, au organizat în data de 15 ianuarie ample 
programe dedicate Zilei Culturii Naţionale). 

Erich Agnes, imaginea cărţii şi a discreţiei : [interviu] / În Actualitatea dâmboviţeană, an 2, 
nr. 5(ianuarie 2020), p. 1, 6.( Interviu cu directorul Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade 
Rădulescu” Dâmboviţa, Erich Agnes, realizat de Actualitatea dâmboviţeană). 

15 ianuarie 2020 

De Ziua Culturii Naţionale, acces gratuit tuturor categoriilor de public în muzeele din 
municipiul Târgovişte / BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 7897(15 ian. 2020), p. 7. 
(Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Târgoviştei a organizat un amplu program dedicat Zilei Culturii Naţionale). 

16 ianuarie 2020 

Ziua Culturii Naţionale marcată şi la Biblioteca Judeţeană / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 26, nr. 6775(16 ianuarie 2020), p. 2.( La Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, a 
avut loc un amplu program dedicat Zilei Culturii Naţionale, precum şi celebrarea zilei de 
naştere a poetului naţional Mihai Eminescu). 

23 ianuarie 2020 

RELIGIE şi societate; 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor / În Dâmboviţa, nr. 7903(23 
ianuarie 2020), p. 6. (În data de 23 ianuarie 2020, la Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, au avut loc două evenimente culturale : Clubul de filozofie şi Concursul judeţean 
anual dedicat elevilor de liceu : ”24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor”). 
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FEBRAURIE 

18 februarie 2020 

Guvernul Orban, criticat pentru programul în domeniul Culturii / KHALIL, Ştefan. În Jurnal 
de Dâmboviţa, an 26, nr. 6798( 18 februarie 2020), p. 3. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Agnes Erich, a făcut o scurtă analiză a programului 
guvernului PNL, privind reorganizarea Ministerului Culturii). 

21 februarie 2020 

Critici pentru numirea ambasadorului onorific al Zilei Brâncuşi/ KHALIL, Ştefan. În Jurnal 
de Dâmboviţa, an 26, nr. 6801(21 februarie 2020), p. 2. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, a criticat dur decizia Ministerului Culturii de a o numi pe cântăreaţa 
Irina Rimes ambasador onorific al Zilei Brâncuşi). 

26 februarie 2020 

DRAGOBETELE – Sărbătoare iubirii la români / În Dâmboviţa, nr. 7926(26 februarie 2020), 
p. 6. (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a fost sărbătorit Dragobetele). 

28 februarie 2020 

Şapte localităţi nu au bibliotecă / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 26, nr. 
6806(28 februarie 2020), p. 2. ( semnal de alarmă tras de managerul Bibliotecii Judeţene ”I. 
H. Rădulescu” Dâmboviţa, Erich Agnes, asupra faptului că şapte localităţi din judeţul 
Dâmboviţa, nu au biblioteci funcţionale).  

 

MARTIE 

3 martie 2020 

10590 de utilizatori a avut Biblioteca Judeţeană / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, 
an 26, nr. 6808(3 martie 2020), p. 2.  

19 martie 2020 

Biblioteca Judeţeană se ocupă de perfecţionarea personalului angajat / KHALIL, Ştefan. În 
Jurnal de Dâmboviţa, an 26, nr. 6820(19 martie 2020), p. 2. 

 

MAI 

INSTITUŢIILE de cultură dâmboviţene şi-au redeschis porţile pentru vizitatori / În 
Actualitatea dâmboviţeană, an II, nr. 9(mai 2020), p. 3. (Începând cu data de 25.05.2020 şi 
Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa şi-a reluat lucrul cu publicul). 
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IUNIE 

9 iunie 2020 

Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa redeschide sălile pentru lectură / 
KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 6833(9 iunie 2020), p. 2 

9 iunie 2020 

Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, deschide pentru public sălile de lectură / 
BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 7995(9 iunie 2020), p. 7 

12 iunie 2020 

VACANŢĂ la bibliotecă / În Dâmboviţa, nr. 7998(12 iunie 2020), p. 6. (În perioada 29 iunie-
31 iulie 2020 la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” se va desfăşura ediţia 
a XII-a a programului ”Vacanţă la bibliotecă”). 

 

IULIE 

21 iulie 2020 

Realizarea bibliotecii pentru copii în Târgovişte / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa,  
an 26, nr. 6861(21 iulie 2020), p. 8. (A început licitaţia care priveşte realizarea unui nou sediu 
al bibliotecii pentru copii). 

 

AUGUST 

12 august 2020 

ADAPTAREA instituţiilor de cultură la condiţiile provocate de pandemia de noul 
coronavirus. Activitatea culturală din judeţul Dâmboviţa / În Actualitatea dâmboviţeană, an 
2, nr. 12(august 2020), p. 6. (Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a fost alături 
de cititori şi în perioada pandemiei). 

 

SEPTEMBRIE 

7 septembrie 2020 

Zilele Cetăţii Târgovişte, debut în condiţii speciale / STANCIU, Violeta. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 26, nr. 6895(7 sept. 2020), p. 8. (Prima manifestare din cadrul Zilelor Cetăţii 
Târgovişte a fost deschiderea Salonului Editorial, organizat de Biblioteca Judeţeană ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa). 

8 septembrie 2020 

Salonul editorial a supravieţuit pandemiei / NĂSTASE, Adrian. În Dâmboviţa, nr. 8060(8 
sept. 2020), p. 3. (Manifestările dedicate ”Zilelor Cetăţii au debutat cu deschiderea Salonului 
editorial organizat de Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” din Târgovişte). 
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OCTOMBRIE 

1 octombrie 2020 

UMBRA vântului / În Dâmboviţa, nr. 8077(1 oct. 2020), p. 2. (La sediul Bibliotecii Judeţene 
”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa are loc o nouă întâlnire ”Seara de carte la Târgovişte). 

6 octombrie 2020 

PEDAGOGIA – de la clasici la contemporani / În Dâmboviţa, nr. 8080(6 oct. 2020), p. 6. (La 
Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa s-a desfăşurat concursul de istorie al 
învăţământului, dedicat elevilor de liceu). 

29 octombrie 2020 

Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, adaptată pandemiei! / KHALIL, 
Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 26, nr. 6936(29  oct. 2020), p. 2. 

 

NOIEMBRIE 

2 noiembrie 2020 

Rolul bibliotecii publice în plină pandemie / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, an 26, 
nr. 6938(2 nov. 2020), p. 2. 

5 noiembrie 2020 

Activităţile tradiţionale la Biblioteca Judeţeană, desfăşurate online / KHALIL, Ştefan. În 
Jurnal de Dâmboviţa, an 26, nr. 6941(5 nov. 2020), p. 2. 

11 noiembrie 2020 

Zilele Bibliotecii Judeţene vor fi organizate online / KHALIL, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, an 26, nr. 6945(11 nov. 2020), p. 2 

20 noiembrie 2020 

ZILELE Bibliotecii / În Dâmboviţa, nr. 8113(20 noiembrie 20200, p. 6. (În perioada 23-27 
noiembrie 2020, Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa organizează 
”Zilele Bibliotecii”). 

24 noiembrie 2020 

Deschiderea Zilelor Bibliotecii organizate online / V.A. Jurnal de Dâmboviţa, an 26, nr. 
6954(24 nov. 2020), p. 2 

24 noiembrie 2020 

100 de ani de lectură publică la Târgovişte / BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 
8115(24 nov. 2020) p. 7. (Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a marcat şi anul 
acesta Zilele Bibliotecii în mediul online). 
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DECEMBRIE 

8 decembrie 2020 

BIBLIOTECI dâmboviţene pe podium / În Dâmboviţa, nr. 8123(8 dec. 2020), p. 6 

 
 

2021 
 

IANUARIE 
15 ianuarie 2021 

Ediţii bibliofile – Mihai Eminescu, expoziţii virtuală de carte din colecţiile Bibliotecii 
Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa/ Botea, Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 8149(15 
ian. 2021), p. 2 

 

MARTIE 
26 martie 2021 

”Remember”/ În Dâmboviţa, nr. 8199(26 martie 2021), p. 5. (Cu ocazia Zilei Mondiale a 
Teatrului, la Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc activitatea online 
”Remember”). 

 

APRILIE 
2 aprilie 2021 

ZIUA Internaţională a Cărţii pentru Copii / În Jurnal de Dâmboviţa, Nr. 7039(2 aprilie 
2021), p. 2. (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa s-a desfăşurat o activitate 
cultural-educativă online, pentru a marca Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii). 

 

MAI 
17 mai 2021 

14 localităţi fără bibliotecă / Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7068(17 mai 2021), 
p. 2. (Directorul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu Dâmboviţa Erich Agnes, a enumerat 
localităţile  din judeţul Dâmboviţa care nu au bibliotecă). 

24 mai 2021 

Sediul Bibliotecii Judeţene, reabilitat în timpul pandemiei / Khalil, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, nr. 7073(24 mai 2021), p. 2 
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26 mai 2021 

La Biblioteca Judeţeană a fost aprobat bugetul pe 2021/ Khalil, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, nr. 7075(26 mai 2021), p. 2. 

28 mai 2021 

Maratonul vaccinării doar cu buletinul / V. A. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7077(28 mai 
2021), p. 2. (În zilele de 28, 29 şi 30 mai la Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, va avea loc un maraton de vaccinare). 

 

IUNIE 
21 iunie 2021 

BISERICA îndeamnă la Cultură!/În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7092(21 iunie 2021), p. 8. 
(Peste 200 de elevi şi studenţi au obţinut permis la Biblioteca Judeţeană datorită implicării 
Arhiepiscopiei Târgoviştei). 

 

SEPTEMBRIE 
1 septembrie 2021 

Gândurile unui bărbat pe tocuri/Cotârţă, Mircea. În Dâmboviţa, nr. 8308(1 sept. 2021), p. 6. 
(La sediul Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc lansarea 
volumului ”Gândurile unui bărbat pe tocuri”, autor Lidia Ane-Marie Alexandrescu). 

1 septembrie 2021 

Umbre rătăcitoare/Cotârţă, Mircea. În Dâmboviţa, nr. 8308(1 sept. 2021), p. 6. (”Umbre 
rătăcitoare”, autor Pascal Quinard este cartea propusă pentru dezbatere în cadrul ”Seara de 
carte la Târgovişte” a Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa). 

6 septembrie 2021 

”Zilele Cetăţii Târgovişte” debut de amploare/Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 
7146(6 sept. 2021), p. 1, 8. (Zilele Cetăţii Târgovişte, debutează cu ”Salonul Editorial” 
organizat de Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. 

7 septembrie 2021 

Deschiderea Salonului Editorial ”Ion Heliade Rădulescu” a marcat debutul oficial al Zilelor 

Cetății/Năstase, Adrian. În Dâmbovița, nr. 8312(7 sept. 2021), p. 3. (Zilele Cetății” au debutat pe 4 

septembrie, cu Salonul Editorial, dedicat iubitorilor de cultură și de carte din municipiul Târgoviște și 

nu numai. Un eveniment reper, devenit deja tradiţie, Salonului Editorial, organizat de 
Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, Primăria Târgovişte şi Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa în cadrul „Zilelor Cetăţii”, doreşte să faciliteze contactul publicului dâmboviţean 
şi nu numai cu oferta de carte a celor mai importante edituri din ţară, edituri care la această 
ediţie aniversară (XX) au fost premiate de organizatori). 

 



 12 

 

8 septembrie 2021 

”VICTOR Petrescu – 80”, eveniment aniversar/În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7148(8 sept. 
2021), p. 3.  (Domnul prof. Victor Petrescu, binecunoscut om de cultură, fost director al 
Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, a fost sărbătorit în cadrul unei 
festivităţi organizate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, 
care a avut loc la Muzeul de Istorie din Târgovişte). 

21 septembrie 2021 

AIR Majesty. Michael Jordan/În Dâmboviţa, nr. 8322(21 sept. 2021), p. 6. (La Biblioteca 
Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa a avut loc lansarea volumului ”Air Majesty. 
Michael Jordan”, autor Emil Hossu Longin). 

                                                               30 sept. 2021 

”Nocturna bibliotecilor”, eveniment inedit / V.A.. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7164(30 sept. 
2021), p. 2 

30 septembrie 2021 

NOCTURNA bibliotecilor : Bibliorteca spaţiu coeziv al comunităţii/ În Dâmboviţa, nr. 
8329(30 sept. 2021), p. 6 

 

OCTOMBRIE 
4 octombrie 2021 

PEDAGOGIA – de la clasici la contemporani/În Dâmboviţa, nr. 8331(4 oct. 2021), p. 6. (La 
sediul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a avut loc concursul de istorie a 
învăţământului dedicat elevilor de liceu). 

15 octombrie 2021 

MEŞTERUL Manole/În Dâmboviţa, nr. 8340(15 oct. 2021), p. 6. (La Sediul Bibliotecii 
Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc o nouă întâlnire în cadrul ”Serii de carte la 
Târgovişte”. 

 

NOIEMBRIE 
11 noiembrie 2021 

Campania pentru dezrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei (1918-1920)/Cotârţă, 
Mircea. În Dâmboviţa, nr. 8359(11 nov. 2021), p. 2. (În cadrul ”Serii de carte” care are loc la 
sediul Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, cartea propusă pentru 
dezbatere a fost ”Campania pentru dezrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei (1918-1920), 
autor general G. D. Mărdărescu). 

11 noiembrie 2021 

Zilele Bibliotecii Judeţene vor fi organizate online/Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 
6945(11 nov. 2021), p. 2. 
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2022 
 

IANUARIE 
12 ianuarie 2022 

Monarhia în sprijinul culturii / Cotârţă, Mircea. În Dâmboviţa, nr. 8401(12 ian. 2022), p. 6. 
(La Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc un program dedicat 
Zilei Culturii Naţionale care a inclus şi o conferinţă susţinută de Principele Nicolae al 
României). 

 

FEBRAURIE 
16 februarie 2022 

Biblioteca pentru copii inaugurată în prezenţa ministrului Culturii / Khalil, Ştefan. În Jurnal 
de Dâmboviţa, nr. 7258(16 fev. 2022), p. 1, 8. 

17 februarie 2022 

A fost inaugurat sediul Filialei pentru Copii a Bibliotecii Judeţene în prezenţa Ministrului 
Culturii / Botea, Roxana Ionela. În Dâmboviţa, nr. 8425(17 fev. 2022), p. 6 

 

MARTIE 
1 martie 2022 

BIBLIOTECILE europene spun NU războiului din Ucraina! În Dâmboviţa, nr. 8433(1 martie 
2022), p. 3. 

9 martie 

LA mulţi ani, Femeie! . În Dâmboviţa, nr. 8439(9 martie 2022), p. 6. (Biblioteca Judeţeană 
”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” 
Braşov, a organizat un eveniment online intitulat ”La multi ani, Femeie”). 

22 martie 2022 

Etapa judeţeană a concursului ”Respect legea! Respect viaţa!” / Botea, Roxana Ionela. În 
Dâmboviţa, nr. 8448(22 martie 2022), p. 7. (La biblioteca judeţeană ”I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursului ”Respect legea! Respect viaţa!”). 

23 martie 2022 

11 localităţi din Dâmboviţa fără bibliotecă / Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 
7283(23 martie 2022), p. 2 

25 martie 2022 

Biblioteca Judeţeană păstrează evenimentele de tradiţie / Khalil, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, nr. 7285(25 martie 2022), p. 2 



 14 

 

31 martie 2022 

ŞUNCĂ pe pâine / În Dâmboviţa, nr. 8455(31 martie 2022), p. 6. (”Seara de carte la 
Târgovişte”, la sediul Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa) 

 

APRILIE 
7 aprilie 2022 

Digitizarea Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu”, un succes în anul 2021 / Khalil, 
Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7294(7 aprilie 2022), p. 2 

19 aprilie 2022 

FII bibliotecar pentru o zi! / În Dâmboviţa, nr. 8468(19 aprilie 2022), p. 6. (Cu ocazia Zilei 
mondiale a cărţii şi a dreptului de autor, precum şi a Zilei Bibliotecarului din România, la 
Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa au avut loc activităţi specifice 
funcţiei de bibliotecar, care au oferit doritorilor o experienţă inedită.) 

20 aprilie 2022 

Proiect educaţional de mare anvergură / Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7303(20 
aprilie 2022), p. 2 (Proiect educaţional în care sunt implicate trei centre de biblioteci din zone 
diferite ale ţării : Dâmboviţa, Gorj şi Tulcea). 

21 aprilie 2022 

Ziua Bibliotecarului, marcată şi de Biblioteca Judeţeană / Khalil, Ştefan. În Jurnal de 
Dâmboviţa, nr. 7304(21 aprilie 2022), p. 2 

22 aprilie 2022 

Ziua de 23 aprilie, declarată ”Ziua Bibliotecarului din România” / Botea, Roxana Ionela. În 
Dâmboviţa, nr. 8471(22 aprilie 2022), p. 2 

 

MAI 
20 mai 2022 

Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” este acreditată Erasmus + / Khalil, Ştefan. În Jurnal 
de Dâmboviţa, Nr. 7323(20 mai 2022), p. 2 

26 mai 2022 

Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu”, în sprijinul elevilor pentru lectură / Khalil, Ştefan. 
În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7327(26 mai 2022), p. 2 
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IUNIE 
2 iunie 2022 

Zilele Judeţului Dâmboviţa, debut efervescent / V. A. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7332(2 
iunie 2022), p. 1, 8. (Zilele Judeţului Dâmboviţa au debutat cu Maratonul poveştilor, 
organizat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judeţene ”I. 
H. Rădulescu” Dâmboviţa). 

3 iunie 2022 

ZILELE Judeţului Dâmboviţa, maraton de evenimente în mai toate localităţile, în prima zi / În 
Dâmboviţa, nr. 8498(3 iunie 2022), p. 7. (Zilele Judeţului Dâmboviţa au debutat cu 
”Maratonul poveştilor pentru copii”, eveniment dedicat zilei de 1 iunie şi organizat de 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa). 

14 iunie 2022 

PROGRAMUL ”Vacanţa la bibliotecă” (4-29 iulie 2022) / În Dâmboviţa, nr. 8504(14 iunie 
2022), p. 6 

16 iunie 2022 

METAMORFOZA / În Dâmboviţa, nr. 8506(16 iunie 2022), p. 6. (La Sediul Bibliotecii 
Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc o nouă întâlnire în cadrul ”Seara de carte la 
Târgovişte”). 

20 iunie 2022 

Bibliotecarii migrează spre funcţionari publici / Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 
7343(20 iunie 2022), p. 2 

23 iunie 2022 

Biblioteca Judeţeană, în căutarea unui sediu pentru filiala de carte în limbi străine / Khalil, 
Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, nr. 7346(23 iunie 2022), p. 2 

 

AUGUST 
                                                               30 august 2022 

Tradiţia şi continuitatea unei mari şcoli târgoviştene / Stanciu, Violeta. În Jurnal de 
Dâmboviţa, nr. 7394(30 august 2022), p. 2 (La Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa, a avut loc ediţia a IX-a a Simpozionului Naţional ”Şcoala prozatorilor 
târgovişteni”). 
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SEPTEMBRIE 
8 septembrie 2022 

Încep Zilele Cetăţii Târgovişte, ediţia 2022 / Khalil, Ştefan. În Jurnal de Dâmboviţa, Nr. 
7401(8 sept. 2022), p. 2. ( Prima zi a Zilelor Cetăţii Târgovişte a fost deschisă de 
manifestările Salonului Editorial al Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa). 

8 septembrie 2022 

  SALONUL Editorial ”Ion Heliade Rădulescu” Ediţia a XXI-a Târgovişte, 8-11 septembrie 
2022, Scuarul Primăriei Municipiului Târgovişte / În Dâmboviţa, nr. 8565(8 sept. 2022), p. 5                                                            

 

OCTOMBRIE 
7 octombrie 2022 

PEDAGOGIA- de la clasici la contemporani / În Dâmboviţa, nr. 8586(7 oct. 2022), p. 6 (La 
Sediul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa s-a defăşurat concursul de istorie a 
învăţământului dedicat elevilor de liceu, profil pedagocic). 

 

NOIEMBRIE 
                                                               1 Noiembrie 2022 

În perioada 3-4 noiembrie 2022, a LIV-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Literatură 
”Moştenirea Văcăreştilor” / Botea, Roxana Ionela. În Dâmboviţa , nr. 8603(1 nov. 2022), p. 
7. (A LIV-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Literatură ”Moştenirea Văcăreştilor” se 
desfăşoară împreună cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Biblioteca Judeţeană ”I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” şi cu sprijinul 
Uniunii Scriitorilor din România). 

                                                               3 noiembrie 2022 

COPIII creează şi inovează la Bibliotecă Târgul Judeţean de Ştiinţă ”Code Kids Fest” 
Dâmboviţa 2022 / În Dâmboviţa, nr. 8605(3 nov. 2022), p. 6. (Evenimentul organizat de 
Biblioteca Judeţeană ”I. H. Rădulescu” se desfăşoară în cadrul proiectului ”Copiii creează şi 
inovează la Bibliotecă”). 

                                                               11 noiembrie 2022 

COPIII creează şi inovează la Bibliotecă / În Dâmboviţa, nr. 8611(11 nov. 2022), p. 6. 
(Evenimentul organizat de Biblioteca ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, a avut loc în Sala de 
Conferinţe a Bibliotecii). 
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AMENAJĂRI INTERIOARE  
2018 - 2022 

 
2018 
 
1. Înfiinţare Depozit Carte Tehnică  

 

       
 
 

2. Înfiinţarea Birou Administrator 
 

         



 2 

    
 
3. Reabilitare: Hol etaj I; Birouri: Manager, Contabilitatea si Secretariat 
 

   
 

   
 
 
4. Reabilitare parter: Sala de Conferinţe, Hol, Europe Direct 

 

   
 



 3 

  
 

  
 
 

5. Reabilitarea Secţia Împrumut Adulţi (sistem iluminat, igienizare, mobilier) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2019 
 
6. Reabilitare birou Evidenţă 

 
Înainte de reabilitare 

    
 

 După reabilitare 

    
 
 

7. Reabilitare Secţia Colecţii speciale 
 

Înainte de reabilitare 
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 După reabilitare 

     
 
 
8. Reabilitare: Hol etaj II 
 

Înainte de reabilitare 

  
   

  După reabilitare 

    



 6 

    
 
 

9. Reabilitare Depozit Secţia Împrumut Adulţi 
 

Înainte de reabilitare 

    
 
 

 După reabilitare 

      



 7 

2020 
 
10. Reabilitare Sala de Lectură 

Înainte de reabilitare 

    
 

 După reabilitare 

    
 

11. Reabilitare Secţia Multimedia-Internet 

Înainte de reabilitare 
 

 



 8 

           

   
După reabilitare 
 

 
 



 9 

    
 
 
12. Reabilitare Grup sanitar - parter 
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2021 
 
13.  Reabilitare Secţia Periodice-Legislaţie 

 
Înainte de reabilitare 
 

    
   

 După reabilitare 

    
 

14.  Reabilitare Secţia Carte Tehnico-Ştiinţifică 
 

Înainte de reabilitare 
 

     

 
 



 11 

 
După reabilitare 
 

    
 
       

 
 
2022 
 
15.  Reabilitare birou Oficiu calcul 

Înainte de reabilitare 
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 După reabilitare 

     
 
 
 

16.  Filiala pentru Copii funcţionează într-un spaţiu nou, modern 
 

   
 

   



 1 

 
PUBLICAŢII PROPRII   

2018 - 2022 
 
2018 
 

- 100 de ani de la Marea Unite: momente ale desăvârşirii României moderne. Târgovişte: 
Editura Bibliotheca 
 

 
 
 

- Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2018 (primul număr dedicat Centenarului Marii Uniri) 
 

 



 2 

 

 
 

 
- Calendarul evenimentelor social-culturale 2018 

 

 
 
 



 3 

2019 
 

- Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2019 
 

    
 

- Calendarul evenimentelor social-culturale 2019 
 

 
 
 



 4 

- „Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa” 
 

 
 
 
 
 
2020 

 
- Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2020 

 

    
 



 5 

 

 
 
 
 

- Calendarul evenimentelor social-culturale 2020 
 

 
 
 
 
 



 6 

 
 

- Centenarul Lecturii Publice la Târgoviște: 1920-2020/ Agnes Erich; Victor Petrescu; 
Alexandru Ştefănescu. Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2020 

 

 
 
 
 

- Bibliografia Dâmboviţei 
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2021 
 

- Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2021 
 

 
 
 



 8 

 
 
   
 

- O viaţă printre cărţi. Victor Petrescu la 80 de ani 
 

 
 
 
 
 
 
 



 9 

- Calendarul evenimentelor social-culturale 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

- Bibliografia Dâmboviţei – 2011, 2012, 2013, 2020 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 11 

2022 
 

- Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2022 
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- Calendarul evenimentelor social-culturale 2022 

 

 
 
 
 

- Ion Heliade Rădulescu ctitor de cultură românească / coordonator Agnes Terezia Erich. 
Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2022. 
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- Bibliografia Dâmboviţei - 2021 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

ANEXA 
 

EVENIMENTE CULTURALE – 2018-2022 
 
 

2018 
 

Ziua Culturii Naţionale 
 

     
 
 

„24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor” 
 

  
 
 

„Cu şi despre Caragiale” 
 

  
 



 2 

 
„Seara de carte la Târgovişte” 

 

    
 

    
 

Întâlnire cu scriitorul Stelian Tănase 
 

  
 
 
 

„Oameni mici, probleme mari!” 
 

  
 
 
 



 3 

 
 

„De ce iubim Dragobetele?” 
    

  
 
 

 
 

„Atenţie! E viaţa ta!” 
 

   
 
 
 

Ziua Bibliotecarului din România 
 

   
 
 
 



 4 

 
„EU şi UE - cetăţenie europeană activă" 

 

   
 
 

 
Ne „Dăm like în parc!” 

 

  
 
 
 

„Vacanţă la bibliotecă” 
 

     
 
 
 
 
 



 5 

 
Salonul Editorial „I. H. Rădulescu” 

  

   
 

 
 

„Pedagogia – de la clasici la contemporani” 
 

  
 
 
 

„100 de ani de la Marea Unire.  Momente ale desăvârșirii româniei moderne” 
 

  
 
 
 
 

 



 6 

 
 

„Regina şi frontul” - expoziţie foto–documentară 
 

  
 
 

Zilele Bibliotecii 
 

    
 
 

Şcoala altfel - „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
 

  
    
 
 
 
 
 
 



 7 

 
Clubul seniorilor 

 

   
 
 

Cercul de pictură 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
2019 
 

Ziua Culturii Naţionale 
 

  
 
 
 

„24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor” 
 

  
 
 
 

„ Atelier Caragiale” 
 

  
 
 



 9 

 
Dragobete 

    

  
 

 
 

„Respect legea! Respect viața!” 
 

  
 

  
  
 

Lansarea volumului: „Statuia comandorului”, autor Varujan Vosganian 
 

  
 
 
 
 



 10 

„Ziua internațională a cărții pentru copii” 
 

  
 
 

Şcoala altfel - „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
 

  
 

 
Ziua Bibliotecarului din Romania 

 

  



 11 

 
 
 

„EU şi UE - cetăţenie europeană activă" 
 

  
 

 
 

Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din România 
 

  
 
 
 
 

Ziua Internaţională a Familiei 
 

  
 

  



 12 

 
 

„Voluntar activ, tânăr creativ!” 
 

  
 
 
 

„Să citim împreună!” 
 

  
 
 
 

Ziua Internaţională a Copilului - „De la poveste la teatru – Întâlnire cu actorul Ştefan 
Ştefănescu şi teatrul de păpuşi” 

 

  
 
 



 13 

„Creativitate şi talent” 
 

  
 
 
 

„Dăm like în parc!” 
 

   
 
 
 

Clubul „Prietenii mei necuvântători” 
 

  
 



 14 

  
 
 
 
 

„Vacanţă la bibliotecă” 
 

      
 

  
 

Simpozionul Naţional „Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a  
operei lui Barbu Cioculescu.” 
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Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” 
 

        
 

  
 

„Pedagogia – de la clasici la contemporani” 
 

  
  

 
 

„Tragedia Holocaustului prin ochii tinerei generaţii” 
 

  
 
 
 



 16 

 
Lansarea volumului „Marele incendiator: Cronica unui fapt divers”, autor  Stelian Tănase 

 

  
 
 
 

BiblioPijama Party 
 

   
 
 
 

Happy Halloween 
 

  
 
 
 
 
 



 17 

 
„Ora de lectură” 

 

   
 
 

 
Zilele Bibliotecii 

 

    
 
 
 

„Ora să ŞTIM” - proiect care a vizat consolidarea interesului faţă de temele ŞTIM 
 

   
 
 
 
 
 



 18 

 
Proiectul „Prietenie …pe o … sfoară...” - atelier de lectură şi desen 

 

  
 

  
 

„Seara de carte la Târgovişte” 
 

  
 
 
 

Cercul de pictură 
 

  
 
 

  
 
 



 19 

 
Clubul de filosofie 

 

   
 

 
Clubul seniorilor 

 

   
 
    

Clubul de engleză pentru seniori 
 

  
 
 



 20 

2020 
 

Ziua Culturii Naţionale 
 

  
 

 
 

24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor 
 

   
 
 
 

Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor. Studii şi articole dedicate Centenarului Marii 
Uniri”/ Mircea Dogaru; Viorel Ciobanu  

 

    
 

 



 21 

Pe urmele lui Brâncuşi  
atelier tematic pentru preşcolari 

 

   
 
 

Dragobete – Sărbătoarea iubirii la români 
      

   
 
 

Costumul popular, rost şi rostire românească 
Ziua Universală a Iei 

 

 
 



 22 

 
 

 
 
 

Vacanţă la bibliotecă 
 

   
 

 
Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” 

 

       
 
 
 
 



 23 

 
 Pedagogia – de la clasici la contemporani 

 

   
  

 
 

Xenofobie şi antisemitism în secolul al XX-lea 
 

   
 
 

 
Halloween-ul pro şi contra 

dezbatere 
 

 
 
 
 
 
 



 24 

Zilele Bibliotecii 

 
 
 

Oraşul meu, oraşul tău  
concurs de desene şi eseuri 

 

 
 

 
 



 25 

Săniuţa cu poveşti -  maraton de poveşti 
 

   
 
 
 

   Olimpiada de Benzi Desenate 
 

 
 

 



 26 

Şcoala Altfel 
Poveste de iarnă la bibliotecă 

 

 
 
 
 

Împreună pentru comunităţi digitale dezvoltate  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
Lectura ca bază pentru cultură, cunoaştere şi dezvoltare 

- Conferinţă Internaţională - 
 
 

 
\ 
 
 

Sfoara virtuală 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Vreme trece, vreme vine…  
expoziţie de grafică 

 

   
 
 
 

 „Seara de carte la Târgovişte” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
Clubul de filozofie 

 
 

 
 
 
 

Clubul seniorilor  
  

 
 
 
 

  
 
 

 
 



 30 

2021 
 

Ziua Culturii Naţionale 
 

 
 
 
 

24 ianuarie 1859: făurirea statului român modern 
 

 
 
 
 

L-am luat  pe  Caragiale cu noi ... în  online! 
 

 
 



 31 

 
Dragobete - Sărbătorește și Iubește Românește 

 

 
 
 
 

La mulţi ani, Femeie! - program dedicat Zilei Internaţională a Femeii 
 

 
 
 
 

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii   
 

 
 
 
 
 



 32 

PANDEMIA VOM RĂZBATE ÎMPREUNĂ CU O CARTE!  
eveniment desfăşurat în Parcul „Chindia”, cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi a  

Dreptului de Autor, precum şi Zilei Bibliotecarului din România 
 

 
 
 

EU şi UE: Patrimoniu local, patrimoniu european - program dedicat Zilei Europei 
 

 
 
 

Târgoviştea copiilor, activitate dedicată Zilei Internaţionale a Copilului 
 

 
 
 



 33 

 

Programul - Vacanţă la bibliotecă 
 

 
 
 

 
 
 
 

Atelierul de Sânziene - activitate dedicată Zilei Universale a Iei 
 

 
 
 
 
 
 
 



 34 

Picnic de poveste la Palat - eveniment desfăşurat la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi 
 

 
 
 

Dăm like în parc  
 

 
 
 

Salonul Editorial „I. H. Rădulescu”, ediţia a XX-a 
 

 
 



 35 

 
Nocturna bibliotecilor: Biblioteca - spaţiu coeziv al comunităţii 

 

 
 
 
 

Pedagogia: de la clasici la contemporani 
 

 
 
 

Zilele Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa 
 

 
 



 36 

Seara de carte la Târgovişte 

 

 
 
 
 

Clubul seniorilor 
 

 
 
 
 

Prietenie…pe o…sfoară…virtuală 
 

 
 
 



 37 

 
 
 
 
 

Fascinaţia culorilor – expoziţie de desene 
 

 
 
 
 

Salonul Editorial „I. H. Rădulescu”  
 

 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
O viaţă printre cărţi. Victor Petrescu la 80 de ani - expoziţie foto-documentară 

 

 
 
 

Oraşul meu, oraşul tău - expoziţie de desene 
 

 
 
 

Olimpiada de Benzi Desenate 
- expoziţie de desene - 

 

 
 

 



 39 

 
2022 
 

Ziua Culturii Naţionale 
 

    
   
 
 

24 ianuarie 1859: făurirea statului român modern 
 

   
 
 
 

Inaugurarea Filialei pentru Copii 
 

   
 
 
 



 40 

 
9 mai 2022 - Anul european al Tineretului 

 

    
 
 

Maratonul poveștilor (1 iunie) 
   

 
 

 
 



 41 

 
Maratonul tradițiilor dâmbovițene la bibliotecă 

 

   
 

 
 
 
 

„Dăm like în parc!” 
 

   
 
 
 



 42 

Atelierul de Sânziene 
 

    
 
 
 

Programul „Vacanţă la bibliotecă” 
 

 
 
 
 

Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” 
 

    
 
 
 
   



 43 

 
Nocturna bibliotecilor: Share location @ BIBLIOTECĂ 

 

    
 
 
  

Pedagogia – de la clasici la contemporani 
 

       
 
 
 
 
 

ZILELE BIBLIOTECII 
 

   



 44 

 

      
    
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 






