Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa

Raport de activitate 2021

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 desfășurare a concursului de proiecte de management,
a Regulamentului-cadru de organizare şi desfășurare 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 informațiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2021 la 31.12.2021 reprezentând a patra
evaluare din mandatul secund de management.

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 Județeană „I. H.
Rădulescu” Dâmboviţa a colaborat cu următoarele instituții:
- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Județean Dâmbovița (autoritatea
tutelară), Instituţia Prefectului, Primăria Municipiului Târgovişte, primăriile din
județul Dâmbovița, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Direcția Generală de
Asistență Socială, DSP Dâmbovița, Casa Corpului Didactic, Garnizoana Târgovişte
Dâmboviţa, Reprezentanţa Comisiei Europene din România.
- instituţii de cultură: Arhiepiscopia Târgoviştei, Centrul Județean de Cultură
Dâmbovița, Complexul Muzeal Național „Curtea Domnească” Târgoviște, Biblioteca
Naţională a României, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, alte biblioteci
publice judeţene şi universitare din România.
- organizații neguvernamentale: ABR, ANBPR, EBLIDA (European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations, Societatea Scriitorilor
Târgovişteni, Uniunea Ziariștilor din România - Filiala „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa, Radio România, Centrul de cercetări în științe politice și comunicare,
Televiziunea Columna TV, Televiziunea Riposta pe Net, Asociația Națională „Cultul
eroilor”, EduCab, Asociația La Blouse Roumaine IA etc.
- instituții de învățământ: Universitatea „Valahia” din Târgoviște, licee, școli şi
grădinițe dâmbovițene, Consiliul Județean al Elevilor.
- edituri/grupuri editoriale / instituţii editoare: ALL; Arhiepiscopiei Târgoviştei;
Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Corint; Curtea Veche Publishing; Eikon; Niculescu;
UP; Vatra Veche; ZVEN; Tritonic; Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
Târgovişte.
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A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)
PUNCTE TARI (mediu intern)
PUNCTE SLABE (mediu intern)
- Colecții semnificative și reprezentative
- Spaţiul de depozitare deficitar
de documente
- Spaţiu impropriu destinat Bibliotecii
- Personal specializat în biblioteconomie
pentru copii
- Acces gratuit la Internet
- Lipsa unor spații necesare desfășurării
- Spaţiu modern
de servicii noi de bibliotecă
- Amplasament favorabil
- Rețea județeană de biblioteci publice
funcțională.

OPORTUNITĂŢI (mediu extern)
- Colaborarea bună cu autoritatea tutelară
- Colaborarea bună cu instituţiile culturale
şi educaţionale din judeţ şi din ţară
- Posibilitatea de atragere de noi finanțări
de la Consiliul Local al Municipiului
Dâmbovița
- Existenţa unei Strategii culturale
naţionale

AMENINŢĂRI (mediu extern)
- Scăderea demografică
- Extinderea fenomenului migraţional
- Scăderea nivelului educaţional al
tinerilor
- Constrângeri financiare și 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:
menţinerea vizibilităţii bibliotecii în cadrul evenimentelor comunităţii prin
furnizarea de facilităţi de petrecere a timpului liber şi valorificarea istoriei locale
prin organizarea de activități care să aducă spre bibliotecă cât mai mulți utilizatori
(conferințe, concursuri, expoziții, întâlniri cu personalități ale vieţii culturale
naționale și locale etc);
utilizarea website-urilor, blogurilor, forumurilor şi a reţelelor de socializare (social
media şi new media) pentru promovarea resurselor, activităților, serviciilor şi
programelor bibliotecii;
realizarea de materiale promoţionale (flyre, pliante, broşuri, semne de carte, afişe
publicitare etc.);
realizarea paginilor de Facebook ale secțiilor bibliotecii;
desfășurare de evenimente culturale online (folosind platforma ZOOM);
inițierea unor cercetări statistice care să ofere informații privind cerințele
utilizatorilor referitoare la fondul documentar dar și la serviciile oferite de
instituția noastră;
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colaborarea cu diverși parteneri pentru promovarea programelor culturale şi
educaționale ale bibliotecii;
obținerea premii şi distincții (Anexa 1)
 Diplomă de excelență pentru promovarea valorilor educaționale (Camera de
Comerț și Industrie Dâmbovița)
 Diplomă de excelență pentru promovarea parteneriatului strategic
(Universitatea Valahia din Târgoviște)
 Premiul Dan Simonescu pentru Bibliologie pentru volumul Centenarul lecturii
publice la Târgoviște.
 Diplomă de excelență acordată pentru implicarea în susținerea şi promovarea
Arbitrajului Instituționalizat în România, de către Asociația de Arbitraj
Instituționalizat
crearea de parteneriate cu organizații non-guvernamentale;
încurajarea voluntariatului;
invitarea decidenților cu ocazia unor evenimente importante;
promovarea bibliotecii în locuri mai puţin obișnuite sau în spații neconvenţionale;
schimbarea percepției 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 Actualități și Radio România Cultural, a activităților și
programelor culturale desfășurate de bibliotecă;
editarea publicațiilor proprii;
începând cu anul 2021, la propunerea ANBPR, Biblioteca Județeană Dâmbovița
este reprezentată prin manager în cadrul grupului de experți al bibliotecilor
europene pentru implementarea și evaluarea dezvoltării durabile (ELSIA) din
cadrul EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations). Această asociație independentă numără 110 membri din 34 de țări.
Managerul instituției a fost numit președinte al Comisiei Naționale a Bibliotecilor
pentru mandatul 2021-2023.
statisticile privind accesarea site-ului: 130.933 vizite.
Apariții în presa de specialitate (Anexa 2 şi Anexa 3)
Nr. articole / apariții în emisiuni radio şi TV / interviuri
Biblioteca Județeană Dâmbovița
210
presa on-line
20
presa scrisă
emisiuni radio  Riposta pe net
şi TV
o În lumea cărților
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Nr. articole / apariții în emisiuni radio şi TV / interviuri
interviuri
privind
activitatea şi
proiectele
instituţiei

1. Ziua Culturii Naționale la Târgoviște, ediția 2021 (Columna TV),
(15 ianuarie 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=LaOw6h8XdRE
2. „Ziua bibliotecarului din România și Ziua Internațională a cărții
marcate inedit la Târgoviște” (Columna TV) (23 aprilie 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=IQqXzID8IKk
3. Seara de carte la Târgoviște. Cartea lansată și prezentată:
„Recursuri la prezent”, autor Chiru Cătălin Cristea (10 iunie 2021)
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/166210118815232
4. „Victor Petrescu – 80”, expoziție foto-documentară și lansare de
carte, evenimente dedicate cunoscutului om de cultură (7
septembrie 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=myYrgAS1XeI
5. Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, 4-8 septembrie 2021
(5 septembrie 2021)
https://www.dambovitapress.ro/zilele-cetatii-targoviste-au-fostdeschise-cu-salonul-editorial-video/
6. Nocturna bibliotecii, la Târgoviște (1 octombrie 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=WYVe01dlD7k
7. În lumea cărților! Agnes Terezia Erich, Director al Bibliotecii
Județene Dâmbovița, în Studioul TV Online Riposta pe Net
Târgoviște (17 decembrie 2021)
https://www.facebook.com/ripostapenet/videos/4580616491666
77
8. Magia Crăciunului, la Biblioteca Județeană Dâmbovița (24
decembrie 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=xVWco4o1eqQ

A.4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Softul de bibliotecă asigură oferirea unor date și informații pertinente privind
numărul total de utilizatori prezenți în baza de date, numărul utilizatorilor activi, profesiile
acestora, vârsta, numărul documentelor care circulă etc. Pe baza acestor informații avem
posibilitatea de a cunoaște în permanență care este fluxul și tipul utilizatorilor care ne trec
pragul, putând astfel să inițiem campanii de atragere spre bibliotecă a acestora sau să
îmbunătățim politica de achiziții documente sau de dezvoltare de noi servicii de bibliotecă de
interes pentru publicul larg. Datele extrase din sistem s-au concretizat în rapoarte săptămânale
și lunare care stau la baza îmbunătățirii politicilor aplicate la nivel de instituție.
De asemenea, sunt organizate întâlniri în școli și grădinițe, în cadrul cărora personalul
bibliotecii prezintă oferta bibliotecii și chiar desfășoară activități de documentare și lectură într-un
dialog activ cu cadrele didactice și cu elevii etc. Dar având în vedere situația pandemică cu care
am continuat să ne confruntăm și pe parcursul anului 2021, aceste întâlniri au fost mai puține.
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A.5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei
Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu”, prin structura şi mărimea colecțiilor 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 științifică fundamentală şi aplicată.
În consecință, tipologia utilizatorilor Bibliotecii Județene „I. H. Rădulescu” este extrem de
diversificată. În acest sens vorbim despre:
- utilizatori persoane fizice cu interese, ocupații şi nevoi de informare diferite:
 elevi şi cadre didactice cărora le sunt oferite documente în conformitate cu
bibliografia școlară şi pentru care se organizează activități cu tematică la cerere;
 studenți şi cadre didactice universitare interesați de documente cu un grad înalt de
specificitate, fapt datorat desfășurării de activități didactice şi de cercetare
specifice Universității ”Valahia” din Târgoviște. Acest tip de utilizator este
interesat, de asemenea, de documentele aflate în cadrul colecţiilor speciale ale
Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu”, în vederea unor activități specifice de
cercetare. Pentru satisfacerea cerințelor acestor tipuri de utilizatori trebuie abordată
o politică de achiziții mult mai specifică, existând o colaborare intrinsecă între cele
două instituții pentru a preîntâmpina cumpărarea acelorași tipuri de documente.
 persoanele adulte, interesate în special de informaţia enciclopedică;
 copiii şi adolescenții 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, activități de prezentare şi promovare a creațiilor 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 dizabilități, oferindu-le în acest sens posibilitatea frecventării
bibliotecii (acces facil) dar şi oferirea de materiale specifice (cărţi daisy);
 utilizatori interesați de documente care nu se găsesc în cadrul bibliotecii şi care
prin intermediul împrumutului interbibliotecar pot intra în posesia acestora,
biblioteca județeană asumându-și rolul de intermediar în acest sens.
- 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 Dâmbovița
 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.
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A.6. Profilul beneficiarului actual
Din analizele statistice proprii (frecvența vizitelor la bibliotecă, structura ocupațională
și de vârstă a cititorilor, tipurile de documente solicitate), din observația directă și 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 activități 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 puțin trei
categorii de utilizatori:
- utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă;
- utilizatori ai serviciilor electronice (site-ul instituției, e-mailul instituției, OPAC,
facebook, blog etc);
- utilizatori ai serviciilor de animație culturală și instructiv-educative.
În ultimii cinci ani se constată o creștere a numărului participanților la evenimentele
organizate ”extramuros”: Salonul editorial, Vacanță la Bibliotecă etc.
- utilizatori care caută la bibliotecă un spațiu modern, familiar, dotat cu tehnologie
multimedia, unde să-și poată petrece timpul liber și/sau să-și satisfacă nevoile de
informare și documentare.
2020

2021

Utilizatori nou-înscrişi

1690

2745

Utilizatori vizaţi

6589

9444

Total utilizatori activi

8279

12189

Evidenţa utilizatorilor activi ai Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa

8279

12189

2020
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869

Utilizatori - 2021

24

71

39 9696 776

Alte
categorii

Şomeri

Casnice

Pensionari

Studenţi

Elevi

Muncitori

Funcţionari

Tehnicieni,
Maiştrii

Profesii
intelectuale

Preponderenţa utilizatorilor după ocupaţie

207 148

84

275

Evidenţa utilizatorilor Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
după statutul ocupaţional

207

84

148

275

869

24

Profesii intelectuale
Tehnicieni, Maiştrii
Funcţionari
Muncitori
Elevi
Studenţi
Pensionari
Casnice
Şomeri
Alte categorii

71
39

776

9696

Preponderenţa utilizatorilor după vârstă
Sub 14 ani
8378

Utilizatori - 2021

14-25 ani
1624

26-40 ani

41-60 ani

peste 61 ani

1047

867

273

Evidenţa utilizatorilor Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
după vârstă

1047

867

273
Sub 14 ani
14-25 ani
26-40 ani
41-60 ani

1624

peste 61 ani

8378
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B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătățirea acesteia
B.1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorității
Analiza socio-culturală a mediului în care ne desfășurăm activitatea, structura
organizațională prezentă, cerințele viitoare au condus la luarea unor măsuri pe termen mediu
şi lung privind destinul bibliotecii ca instituție culturală şi impactul acesteia în rândul
comunității, locul ei în sistemul cultural şi informațional 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 și 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 populației 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.)
În ceea ce privește Direcţiile principale de acţiune pe perioada 2021, acestea au fost:
- accentuarea rolului de centru comunitar de informație al bibliotecii județene;
- îmbunătățirea accesului la informație a tuturor categoriilor de utilizatori;
- satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere
ale utilizatorilor prin promovarea cunoașterii;
- modernizarea spațiilor aferente bibliotecii centrale dar și ale filialelor.
- îmbinarea modului tradițional de organizare evenimente culturale cu cel on line.

8

Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa

Raport de activitate 2021

B.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
O prioritate deosebită a fost acordată activității cu publicul, latura profesională fiind
orientată spre identificarea cerințelor fiecărei categorii şi subcategorii de beneficiari ai
instituției. Sinteza datelor obținute prin activitatea de identificare a nevoilor a permis
stabilirea unei serii de obiective:
− realizarea unei cât mai bune transmiteri a informațiilor utile cititorilor cu
ajutorul mijloacelor pe care le deține în prezent biblioteca;
− oferirea unui acces cât mai larg la toate tipurile de documente aflate în posesia
bibliotecii;
− satisfacerea cerințelor beneficiarilor cu maximum de profesionalism şi
promptitudine;
− o cât mai bună comunicare cu utilizatorii.
S-a încercat completarea fondului documentar al instituției astfel încât să se răspundă
cerințelor de documentare şi recreere ale utilizatorilor, în conformitate cu programa de studiu
pentru fiecare categorie din sistemul educațional, dar şi cu tendințele din domeniul beletristic.
S-au făcut eforturi pentru cooptarea utilizatorilor în programe culturale, educaționale sau de
voluntariat desfășurate de către instituţie şi partenerii acesteia, dezvoltarea de programe pe
specificul intereselor lor, promovarea creațiilor sau a activităţii acestora etc.
B.3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
- implicare în campania Vinerea verde promovată de Guvernul României;
- implicare în campania de vaccinare: Maratonul vaccinării
- promovarea accesului la informație prin sistemele informatizate: continuarea
descrierii fondului; digitizarea documentelor din colecțiile 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 naționale
și locale;
- susținerea sistemului educațional prin dezvoltarea fondului documentar în
concordanţă cu bibliografia şcolară şi prin colaborarea permanentă cu structurile
din învățământ – instituţia are parteneriate cu majoritatea instituţiilor din sistemul
de învățământ județean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor;
- organizarea de activități de animație culturală și în mediul on line
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C. Organizarea, funcționarea instituției 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:
- 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 declarațiilor de avere.
- Decizia nr. 44/29.10.2021 privind inventarierea anuală a patrimoniului instituției.
- Decizia nr. 48/20.12.2021privind Consiliul de administrație.

-

-

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Hot. Consiliul Județean nr. 54 /24.03.2021 privind aprobarea Notei de fundamentare
privind cheltuielile de investiții la Biblioteca Județeană Dâmbovița în 2021.
Hot. Consiliul Județean 55/24.03.2021 privind modificarea și completarea Hot.
Consiliul Județean 118/23.06.2017 privind emiterea acordului de principiu pentru
asigurarea cotei de finanțare acordată de căre CJD pentru Biblioteca Județeană în
cadrul proiectului Europe Direct.
Hot. Consiliul Județean 440/21.12.2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale
pentru anul fiscal 2022.

C.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada raportată după cum urmează:
18.01.2021, pe ordinea de zi figurând:
− Modificarea Regulamentului Utilizatorilor
− Achiziții pentru anul 2021
− Evaluarea personalului pentru anul 2020
− Pregătirea profesională pentru anul 2021
− Activități Centrul Europe Direct
− Diverse (salarii, sporuri, promovări profesionale, posturi vacante, pensionabili)
17.05.2021, pe ordinea de zi figurând:
− Informare privind concluziile finale ale controlului de audit.
− Promovarea personalului în grade profesionale.
− Investiții
− Depunerea declarațiilor de avere și de interese.
− Diverse.
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14.06.2021, pe ordinea de zi figurând:
− Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.
− Modificarea Organigramei
− Diverse.
Consiliul Științific s-a întrunit în perioada analizată după cum urmează:
26 noiembrie 2021, pe ordinea de zi figurând:
-

Propuneri privind Planul de activități culturale pentru anul 2022.

-

Propuneri privind Activitatea editorială a Bibliotecii pe anul 2022.

C.4. Dinamica şi evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancționare)
Perfecționarea continuă
 Curs Dezvoltator de e-learning (Academia Oamenilor de Știință) – 3 participanți
 Curs Designer pagini web (INECEDI-ICI București)- 1 persoană
 Curs ECDL – 2 persoane
Evaluarea personalului/Promovarea personalului
 Evaluarea anuală a personalului s-a făcut în conformitate cu legislația în vigoare.
 Decizia nr. 31/18.06.2021 privind concurs/promovare salariați.
C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/
refuncţionalizări ale spaţiilor
Biblioteca dispune de următoarele spaţii:
 Sediul central aflat în administrare de la Consiliul Județean Dâmboviţa, în strada
Stelea, nr. 2 cu o suprafață de 2443.29 m2 cu secţii de împrumut la domiciliu, săli de
lectură, depozite, birouri, spaţii de acces şi spaţii de primire a publicului.
 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.
 Filiala pentru copii funcţionează într-un spaţiu aflat în proprietatea Primăriei
Târgovişte, plasat pe Calea Domnească nr. 208, cu o suprafaţă de 210 m2. Imobilul
este considerat casă de patrimoniu, ceea ce limitează îmbunătăţirile ce-i pot fi aduse.
Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată (Anexa – 4)
 Reabilitarea și modernizarea Secției carte Tehnică
 Reabilitarea și modernizarea Secției periodice-Depozit Legal
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C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității
sau a altor organisme de control din perioada raportată
- Audit Evaluarea derulării activităților conform rezultatelor analizei de risc ce se va
realiza la nivelul misiunii de audit intern, pentru activitatea financiar contabilă,
achiziții publice și 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 reparații, întreţinere)
o Revizuirea procedurii de sistem pentru prevenirea potenţialelor conflicte de
interese

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: 2020-2021
Buget de Venituri şi Cheltuieli
Venituri totale (lei) din care :
Alocaţii/subvenţii
Fonduri externe nerambursabile
Cheltuieli totale (lei) din care :
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
Fd externe nerambursabile

2020

2021

93,60%
93,53%
94,95%
93,60%
95,90%
82,98%
98,10%
94,95%

93,71%
93,30%
98,35%
93,71%
98,84%
75,83%
82,78%
98,35%

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice- Cheltuieli
Comparativ 2020- 2021
Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

1

TOTAL CHELTUIELI

Plăți efectuate Plăți efectuate
2020
2021
2805118
2888227

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

CHELTUIELI CURENTE
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Bunuri și servicii (total)
Furnituri de birou

2494545
2048097
446448
239557
18366
12

2510711
2077713
432998
246369
14232
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Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6
2.3

Materiale pentru curățenie
Încălzit, iluminat și forţa motrica
Apa, canal și salubritate
Carburanţi, lubrifianţi
Piese schimb
Poșta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare
Materiale şi prestări de servicii cu caracter
funcţional
Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detașări, transferări
Deplasări în străinătate
Cărți, publicaţii și materiale documentare
Pregătire profesionala
Protecția muncii
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
Finanţare de la UE
Cofinanţare CJD

2.3.1
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.7
2.8
2.9
2.10
3
4
4.1
4.2

Plăți efectuate
2020
7915
78632
5591
2258
3497
17898
85015

Plăți efectuate
2021
5056
94756
7181
2258
19923
81505

20385

21458

34821
30695
138
134359
1000
5878
120666
189.907

41199
607
139692
3150
1981
131630
245886

95053
94854

147814
98072

Indicatori financiar-contabili
Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total
Cheltuieli pe beneficiar, din care: din subvenție
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9,8%
71,93%
4,3%
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D.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform
criteriilor de performanță ale instituției (aspect raportat diferit în funcție de
modificările legislative):
Nr.
crt.
1.

Indicatori de performanţă
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituricheltuieli de capital)/nr. de beneficiari

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr documente intrate
Număr de documente consultate
Număr activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (nu comunicate de presă)
Număr de utilizatori activi
Număr de expoziţii
Număr proiecte/acţiuni culturale
Număr participanţi la proiecte/acţiuni culturale
Număr de vizite la bibliotecă (frecvenţa)
Indicatorul de frecvenţă

13.

Număr voluntari

14.
15.

Vizite virtuale la resursele din reţea ale bibliotecii
Indicele de lectură

16.

Indicele de circulaţie

17.

Indicele de atragere la lectură

18.

Indicele de dotare carte

14

2021
din subvenţie: 236,9
(buget realizat: 2888227 /
utilizatori activi: 12189)
245886
6982
100 182
22
210
12189
175
27/176
6101
66 863
263,24 (total frecvenţă:
66863/ nr. zile
lucrătoare:254 )
5
130.933
8,22 u.b.
consultate/utilizator (doc.
difuzate 100182 / utilizatori
activi 12189)
28 % (doc. difuzate 100182
/355 765 total u.b. din
colecțiile bibliotecii)
13,4 % din populația
municipiului este înscrisă la
Biblioteca Județeană
(12189 utilizatori /90 345
populația orașului)
3,9 u.b./locuitor (total
355765 u.b. din colecțiile
bibliotecii /90 345 populația
municipiului)
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E Sinteza programelor şi a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor
asumate prin proiectul de management
E.1. Viziune
Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița a evoluat în timp de la un furnizor
tradițional de informații la un centru cultural-educativ care asigură promovarea valorilor
culturale naționale, dar mai ales locale, în cadrul comunității pe care o deservește. Astfel,
instituția noastră a devenit un loc de învățare, partajare și creare.
E. 2. Misiune
Misiunea Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmbovița este de a servi interesele
de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Târgoviște și
județul Dâmbovița, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaștere
prin intermediul colecțiilor pe care le deține.

-

E.3. Obiective
OG 1 Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziții pentru
optimizarea cerințelor de lectură ale utilizatorilor
- OS 1 Demersuri
în vederea creșterii fondurilor bugetare necesare
achiziționării de documente
- OS 2 Înnoirea fondului documentar
-

-

-

-

OS 3 Atenție sporită achiziționării documentelor bibliofile

OG 2 Catalogarea retrospectivă a întregului fond documentar al bibliotecii
- OS 1 Barcodarea unităților de bibliotecă
- OS 2 Remedierea erorilor din baza de date
- OS 3 Recuperarea întârzierilor în ceea ce privește Anuarele bibliografice
OG 3 Crearea, menținerea şi adecvarea unor servicii publice de bibliotecă în deplină
concordanță cu diversitatea şi complexitatea cererilor beneficiarilor
- OS 1 Dezvoltarea programelor destinate micilor utilizatori și părinților
acestora: Vacanță la bibliotecă etc.
- OS 2 Dezvoltarea programelor destinate persoanelor de vârsta a III-a: Clubul
seniorilor, Clubul de pictură
- OS 3 Dezvoltarea programelor dedicate tinerilor: Seara de carte, Clubul de
filozofie etc.
- OS 4 Dezvoltarea serviciilor de voluntariat în conformitate cu legea specifică
OG4 Mutarea accentului pe activitățile culturale majore
- OS 1 Ziua Culturii Naționale
- OS 2 Ziua Bibliotecarului
- OS 3 Vacanță la bibliotecă
- OS 4 Salonul editorial ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița
- OS 5 Zilele Bibliotecii
- OS 6 Ziua Educației
- OS 7 Seara de carte
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OG5 Asigurarea şi îmbunătățirea permanentă a tuturor condițiilor, 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 și amenajarea spațiilor dedicate secțiilor, spațiilor comune și
depozitelor
- OS 3 Îndeplinirea condițiilor ergonomice de lucru
OG6 Coordonarea metodologică a bibliotecilor publice din județul Dâmbovița
- OS 1 Asistență de specialitate
- OS 2 Sprijinirea bibliotecilor publice de pe raza județului

E.4. E.5. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management (strategie
şi plan de marketing)
Analiza socio-culturală a mediului în care ne desfășurăm activitatea, structura
organizațională prezentă, cerințele viitoare au condus la luarea unor măsuri pe termen mediu
şi lung privind destinul bibliotecii ca instituție culturală şi impactul acesteia în rândul
comunității, locul ei în sistemul cultural şi informaţional actual. Dorim să promovăm un
echilibru între stabilitate şi dinamism, între modalitățile clasice şi cele moderne de
interacţiune, între funcţia tradițională, custodială şi tendințele 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
situației 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 funcționa eficient, pentru a satisface
nevoile de informare ale utilizatorilor săi, în condițiile 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 condițiile considerate necesare pentru exercițiul
drepturilor culturale, cum ar fi Disponibilitatea, privită în sensul prezenței de bunuri şi
servicii culturale de care fiecare cetățean se poate bucura şi poate beneficia.
De asemenea, se are în vedere introducerea metodelor şi tehnicilor manageriale aproape
pe toate palierele: achiziția documentelor, implementarea programelor şi proiectelor specifice
etc. Punctele de interes: satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare,
educare şi recreere ale populaţiei prin promovarea cunoașterii; identificarea priorităților
naționale şi locale de finanțare a activităților de bibliotecă (Salonul editorial, Vacanţă la
bibliotecă); modernizarea bibliotecii în funcţie de bugetul alocat; formarea profesională
continuă a personalului (trimiterea la cursuri de perfecționare în funcţie de priorităţile
instituției şi de bugetul alocat); extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea
Internetului (sala multimedia); creșterea calității serviciilor oferite în spaţiile de lectură
(modernizarea mobilierului şi regândirea spațiului); transformarea bibliotecii într-un centru
cultural şi educațional (organizarea a numeroase acţiuni culturale de impact pentru publicul
larg); asigurarea condițiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de
bibliotecă (darea în folosință a unui spațiu destinat colecţiilor de patrimoniu, care necesită
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condiţii special de depozitare); dezvoltarea bibliotecii on-line (revista bibliotecii, colecția de
vederi, periodice vechi etc.)
Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management presupune implementarea
programelor și a proiectelor propuse prin prezentul proiect de management, în interesul
utilizatorilor bibliotecii. Se va avea în vedere conectarea și corelarea programelor/proiectelor
instituției cu politicile culturale ale Consiliului Județean Dâmbovița în beneficiul comunității.
În acest sens vom urmări:
− dezvoltarea de noi servicii în bibliotecă;
− perfecționarea continuă a personalului în concordanță cu noutățile legislative;
− dezvoltarea serviciilor digitale oferite de către bibliotecă;
− optimizarea accesului la colecțiile și serviciile de bibliotecă;
− dezvoltarea, diversificarea și conservarea colecțiilor de bibliotecă;
− cooperare instituțională în vederea conservării și prezervării colecțiilor speciale;
− extinderea cooperării inter-bibliotecare pe plan național și internațional;
Strategia și planul de marketing
Marketingul de bibliotecă este un concept despre care se vorbește 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
− Analiza SWOT;
− Descrierea misiunii și scopului bibliotecii;
− Stabilirea Obiectivelor;
− Elaborarea unui plan de activități;
− Stabilirea Bugetului;
− Identificarea Beneficiarilor;
− Mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea biblioteca;
− Stabilirea mesajului pe care îl transmitem fiecărui grup țintă, adaptat;
− Alegerea canalelor de comunicare;
− Alegerea mesajului care se dorește 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 conferințelor de presă;
− Conceperea și realizarea materialelor promoționale destinate publicului care trebuie să fie
atractive și complete din punct de vedere informațional (afiș, flayer, invitație, 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
 Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii
Pentru a asigura o bună informare a comunității, 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.
 Program de diversificare şi adecvare permanentă a politicilor de achiziţii pentru
optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor
Prin acest program se urmărește 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
motivațiile utilizatorilor şi cu cerinţele impuse de dinamica vieţii sociale şi economice din
cadrul comunității în care ne desfășurăm activitatea.
Ajustarea ofertei în funcţie de preferinţele de lectură ale utilizatorilor va conduce la
restructurarea fondului, ceea ce va avea ca rezultat oferirea doar a acelor produse şi servicii
care sunt 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 se va realiza prin: achiziționarea curentă de
documente, abonamente pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii, depozit legal,
schimb interbibliotecar.
Planul anual de achiziţie al documentelor de bibliotecă va fi astfel conceput
urmărindu-se în permanenţă structura colecţiilor deja constituite, relaţia directă dintre
cerinţele publicului şi resursele financiare alocate.
 Programul editorial al Bibliotecii
Biblioteca va continua în carul acestui program editarea revistei de specialitate,
Curier, cu apariție bianuală. De asemenea, se va avea în vedere editarea unor lucrări de istorie
culturală locală, de valorificare a fondurilor proprii, de popularizare a unor evenimente
istorice și culturale de impact local sau național.
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 Programul de organizare manifestări științifice şi profesionale tematice
Pe parcursul următoarei perioade de management Biblioteca se va axa pe dezvoltarea
activităților de tradiție ale instituției, cu un impact crescut la public (Ziua Culturii Naționale,
Vacanță la bibliotecă, Salonul editorial, Zilele Bibliotecii etc.). În conformitate cu Strategia de
dezvoltare a judeţului Dâmboviţa va fi acordată prioritate proiectelor mari care au grupat mai
multe tipuri de activităţi orientate pe anumite categorii de public. Acestora li se vor subsuma
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
personalităților 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 asistență metodologică
Program dedicat coordonării bibliotecilor municipale, comunale și orășenești din
județul Dâmbovița. Se vor organiza colocvii profesionale și schimburi de experiență, asistență
de specialitate pentru bibliotecile municipale, orășenești, comunale din județul Dâmbovița,
coordonarea activităților curente, completarea colecțiilor, aplicarea normelor de
biblioteconomie și de evidență, strategie culturală locală, îndrumare directă pe teren,
organizare de consfătuiri și schimburi de experiență.
E.7. Proiecte din cadrul programelor.
 Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii
- continuarea introducerii în baza de date a documentelor existente în colecțiile
bibliotecii
- barcodarea cărților 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 aceeași descriere
- refacerea înregistrărilor care prezintă erori
- eliminarea din baza de date a unităților de bibliotecă transferate către alte biblioteci
locale sau casate
- digitizarea colecției de carte veche, manuscrise, discuri de vinil, a presei arhivate pe
microfilme, digitizarea colecției 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
noutățile intervenite și administrarea / actualizarea: blogului bibliotecii şi a conturilor de
facebook şi youtube.
-

Din totalul de 355765 u.b. sunt introduse în sistem informatizat 337854 u.b.
(aproximativ 95 %).
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Unităţi de bibliotecă barcodate

Unităţi de bibliotecă barcodate

2020

2021

22040

35874

Unităţi de bibliotecă barcodate
22040

35874

2020

2021

 Program de diversificare şi adecvare permanentă a politicilor de achiziţii pentru
optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor
- Achiziții
- Donații
- Depozit legal
- Schimb interbibliotecar
- Informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaționale puse la
dispoziția lor şi evaluarea gradului de utilizare a acestora.
Achiziţie – unităţi bibliotecă: 2021
TIP DOCUMENT

2020

2021

CĂRŢI

4197

4546

PERIODICE

300

298

CD

96

45

DVD

84

340

DISC VINIL

132

54

TOTAL

4809

5283
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Achiziţie – număr titluri
TIP DOCUMENT

2020

2021

1516

1837

PERIODICE

38

39

CD

96

45

DVD

84

340

DISC VINIL

132

54

TOTAL

1866

2315

CĂRŢI

Depozit Legal
TIP DOCUMENT

NR. VOLUME

NR. TITLURI

CĂRŢI

245

240

PERIODICE

92

60

CARTE ELECTRONICĂ

8

8

EFEMERIDE

55

55

PERIODICE ELECTRONICE

3

1

403

364

TOTAL

Donaţii
TIP DOCUMENT

NR. VOLUME

NR. TITLURI

CĂRŢI

1294

1104

PERIODICE

405

58

CD

0

0

DVD

0

0

1699

1162

TOTAL

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 31 decembrie 2021 este de 355.765 u.b. în valoare de
2288300 lei.
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 Programul editorial al Bibliotecii (Anexa - 5)
- O viață printre cărți: Victor Petrescu la 80 de ani. Târgovişte: Bibliotheca, 2021, 222
p. ISBN 978-606-772-651-3
- Revista Curier: 2021 (2 numere)
- Calendarul anual al diverselor forme de manifestări culturale
- Bibliografia Dâmboviţei (2011-2013; 2020)
 Programul de organizare manifestări științifice şi profesionale tematice (Anexa - 6)
o Evenimente de tradiție
- Ziua Culturii Naționale
-

Să redescoperim lumea plină de umor a lui Caragiale

-

L-am luat pe Caragiale cu noi ... în online!

-

Pe urmele lui Brâncuși - atelier tematic, ediţia a II-a

-

Sărbătorește și Iubește Românește - program dedicat zilei de Dragobete

-

La mulți ani, Femeie! - program dedicat Zilei Internaționale a Femeii

-

REMEMBER – program dedicat Zilei Mondiale a Teatrului

-

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii

-

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

-

Insulă de latinitate într-o mare slavă - program dedicat Zilei Latinităţii

-

Târgoviștea copiilor, activitate dedicată Zilei Internaționale a Copilului

-

Programul - Vacanţă la bibliotecă, ediţia a XIII-a

-

Atelierul de Sânziene - activitate desfăşurată în Parcul Chindia, cu ocazia Zilei Universale
a Iei

-

Salonul Editorial „I. H. Rădulescu”, ediţia a XX-a

-

Nocturna bibliotecilor: Biblioteca - spaţiu coeziv al comunităţii

-

Plăcerea lecturii

-

Zilele Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița - 2021. Din program:
dezbateri ştiinţifice; dialog profesional; premiile Bibliotecii pentru anul 2021; lansări
de carte; expoziții de pictură şi carte; activități dedicate celor mai tineri utilizatori

-

Săniuța cu povești - maraton de povești citite de utilizatori ai bibliotecii,
ediţia a II-a

-

Seara de carte la Târgovişte
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o Proiecte şi activități în parteneriat
-

Picnic de poveste la Palat - Eveniment desfășurat la Palatul Brâncovenesc de la
Potlogi, în parteneriat cu Școala „Dariana” din Târgovişte.

-

Dăm like în parc - dialog informal privind alternativele de petrecere a timpului liber,
ediţia a IV-a (activitate desfășurată în Parcul Chindia). Eveniment organizat în
parteneriat cu Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalității din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița

-

Atelierul de angajabilitate - destinat tinerilor din sistemul de protecţie a copilului
din judeţul Dâmboviţa. Activitate în parteneriat cu Asociaţia „The Social Incubator”

-

Trenulețul cu povești - participare în calitate de partener al Bibliotecii Publice
Pietrari, Judeţul Vâlcea

-

Prietenie…pe o…sfoară…virtuală - partener în proiectul iniţiat de Biblioteca
Județeană Braşov

-

Recital de poezii și cântece patriotice cu ocazia zilei de 24 Ianuarie – Ziua Unirii
Principatelor Române - partener în proiectul iniţiat de Biblioteca Județeană „A. D.
Xenopol” Arad

-

Acasă la Origini – partener în proiectul inițiat de Asociația La blouse roumaine IA

-

Marketingul de Bibliotecă - atelier interactiv iniţiat de România Educab pentru
bibliotecarii din bibliotecile publice din România

-

Maratonul de poveşti - partener în proiectul inițiat de Biblioteca Județeană Braşov,
la care au participat 71 de bibliotecari şcolari şi publici din România şi Republica
Moldova

o Conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri
-

Credința 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 – conferință susținută de prof. Gabriela
Istrate, în cadrul programului dedicat Zilei Europei
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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 Dâmbovița – 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 și școlari din România și Republica Moldova

-

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

o Concursuri judeţene / naţionale
-

EU

şi

UE:

Patrimoniu

local,

patrimoniu

european

–

concurs

de

grafică/pictură/desen
-

Creativitate și Talent - concurs cultural-educativ, ediția a IX-a, 2020-2021

-

Pedagogia: de la clasici la contemporani - concurs de istorie a învățământului
dedicat elevilor de liceu, profil pedagogic

-

Olimpiada de Benzi Desenate - concurs național de benzi desenate, ediţia a II-a.
Partener în proiectul iniţiat de Mihai Ionuț Grăjdeanu - autor și profesor de benzi
desenate, sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român şi Academiei Olimpice
Române.

-

Orașul meu, orașul tău - concurs de desene şi eseuri. Participare în calitate de
partener în proiectul inițiat de Biblioteca Județeană Brăila.

o Lansări de carte
-

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

-

Sfânta

Liturghie

-

centrul

vieţii

Arhiepiscopiei Târgoviştei
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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 Brașov / Povestiri reunite de Tony Mott şi Bogdan Hrib

-

Distrugătorii de Vieți / 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, măști, grimase, găşti / Candid Stoica

-

De la Ceaușescu 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 / Ștefania Shaydarov

-

Amar(a) / Carmen Georgeta Popescu

-

Rapsodia divinei armonii / Florea Turiac

-

Drumul cărții, vol. II şi Picătura de neuronii / Mihai Stan

-

Recursuri la prezent / Chiru Cătălin Cristea

-

Enigmele poetului rebel şi Secunda eului ales călător / Vali Nițu

-

Trei ani din istoria României octombrie 1918 – decembrie 1921; Cei ce nu se pot
odihni / Honorius Moțoc

-

Fecioara Maria (monografie) şi Un thriller psihologic / Corin Bianu
25

Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
-

Raport de activitate 2021

Te cunosc după cercei şi Anotimpurile, poeme de ieri și de azi / Constanța
Popescu

-

Anatomia unui fulg şi Soclul gol / Savian Mur

-

Cealaltă patrie, cealaltă femeie / Sorin Diaconescu

-

Există un nou început şi În casa domnului pășim / Flori Bungete

-

Mircea Horia Simionescu studiu monografic / Mădălina Simionescu-Cojocaru

-

Nichita Stănescu și Omul-fantă / Vasile Bardan

-

Antologia „Litere” (425 de poeţi în 20 de ani) și Oglinzi târzii / George D. Piteș

-

Păsări în furtună și Sfaturi pentru iluminare (perle patristice, postpatristice și
contemporane) / Vasile Didoacă-Dojană

-

Lumină, univers și gravitație / Corneliu Berbente

-

Soarele extatic sau pre-textele fiarei / Emil Stănescu

-

Dialoguri convergente / Nicolae Oprea

-

Politică și poezie. Viața Veronicăi Micle lângă Eminul ei iubit /

Nicolae

Georgescu
-

În bătaia vântului (roman) / Ecaterina Chiriță-Bazilescu

-

Te voi căuta până la capătul pământului (roman) / Maria Mirea

-

Tușe ghidușe – 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 conspirații 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 Vieți / 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 informațiilor din mediul online: nu crede și cercetează / Robert
Coravu
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o Lansări reviste
-

Revista Curier, Nr. 1, 2 / 2021

o Expoziţii
-

Ediţii bibliofile - Mihai Eminescu - expoziţie virtuală de carte din colecţiile
Bibliotecii Judeţene, prezentată în cadrul programului dedicat Zilei Culturii
Naţionale

-

Cărţi de îndrăgit - expoziţie virtuală de carte din colecţiile Secţiei TehnicoŞtiinţifice, prezentată în cadrul programului dedicat Zilei Culturii Naţionale

-

Caragiale prin ochi de copil – expoziţie virtuală de desene realizate de elevi ai
Şcolii Gimnaziale „Matei Basarab” Târgovişte

-

Fascinația culorilor - expoziţie virtuală de desene realizate de elevi ai Liceului de
Artă „Bălașa Doamna” Târgovişte, prezentată în cadrul programului dedicat zilei de
Dragobete

-

Salonul Editorial „I. H. Rădulescu” – XX. Expoziție de afişe şi fotografii,
prezentată în cadrul Salonului Editorial

-

O viaţă printre cărţi. Victor Petrescu la 80 de ani - expoziție foto-documentară
prezentată în cadrul Salonului Editorial

-

Dâmbovița de poveste - expoziție prezentată în cadrul Salonului Editorial

-

Artă în alb şi negru - expoziţie de fotografie şi de pictură, prezentată în cadrul
Nocturnei bibliotecilor. Lucrări realizate de elevii ai Liceului de Arte „Bălașa
Doamna” din Târgovişte

-

Nicolae Iorga - expoziţie virtuală de carte din colecţiile Secţiei Colecţii Speciale

-

Oraşul meu, oraşul tău - expoziție de desene realizate de copii din grădiniţele şi
şcolile târgoviştene

-

Olimpiada de benzi desenate – expoziție virtuală, cu lucrările participanţilor la
concurs

 Program de dezvoltare a bibliotecii digitale
- carte veche
-

manuscrise

-

discuri de vinil

-

presa dâmbovițeană arhivată pe microfilme

-

vederi
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 Program de asistență metodologică
-

Dezvoltarea colecției de documente din domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor
Informării şi a domeniilor conexe şi constituirea unei baze de date de specialitate
(monografii, documente de referință, publicații seriale, standarde şi instrumente de
lucru, metodologii etc.);

-

Realizarea de produse şi servicii specifice acestui tip particular de beneficiar;

-

Susținerea şi implicarea în definirea şi derularea de programe de formare profesională
continuă;

-

Actualizarea de proceduri operaționale și regulamente în vederea asigurării
funcționării și organizarea de evenimente specifice de către bibliotecile municipale,
orășenești și comunale din județ. Astfel, au fost actualizate permanent: Procedura
Operațională „Utilizarea fondului de documente - Constituirea, completarea și
organizarea colecțiilor”, Procedura Operațională „Consultarea unei publicații în
bibliotecă în contextul pandemiei”, Procedura Operațională „Împrumutul la domiciliu
al unei publicaţii în contextul pandemiei”, Regulament privind conduita socială a
utilizatorilor și angajaților bibliotecii în raport cu prevenirea răspândirii Sars Cov 2.

-

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

-

Susținerea de 5 training-uri online (sau față în față) în perioada martie-decembrie 2021
prin platforma Webex Meet pentru instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării
aplicațiilor online Discord, Jamboard Google în vederea organizării de evenimente
în acest mediu, dar și pe teme ca: Evidența activității de bibliotecă pentru lucrul în
mediul online, Activitatea bibliotecii publice în contextul actual al pandemiei
generate de Covid – 19.
În conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Județeană Dâmbovița are atribuțiuni

de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului. În acest sens, la
nivelul județului Dâmbovița situația bibliotecilor deschise este următoarea:
− Biblioteci publice (UAT-uri): 89
o funcționale: 76


2 municipale (Târgovişte şi Moreni)



5 orășenești (Găeşti, Titu, Răcari, Fieni, Pucioasa)



69 comunale
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− la acestea se adaugă
o

7 filiale funcționale: Titu Târg, Bezdead (sat Măgura), Crângurile (sat
Pătroaia), Gura Foii (sat Bumbuia), Gura Ocniţei (sat Săcuieni şi Adânca) și
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.
Astfel, în 2021 au fost transferate către bibliotecile din teritoriu: 4.774 unități
de bibliotecă, 1 birou, 2 birouri calculator, 1 dulap, 2 vitrine, 9 rafturi.
− în 13 localităţi nu funcţionează biblioteca: Buciumeni, Comișani, Corneşti,
Lungulețu, Malu cu Flori, Nucet, Petreşti, Pietroșița, Răscăieţi, Râu Alb, Runcu,
Șotânga și Valea Lungă.

E.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management
I. Campanie de înscriere de noi utilizatori ai bibliotecii
În cadrul unui parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Târgoviștei s-au înscris la Biblioteca
Județeană peste 200 de elevi de la Seminarul Teologic din Târgoviște.
II. Maratonul vaccinării destinat adolescenților
Campanie realizată împreună cu DSP Târgoviște.
III. Vinerea verde
Implicare activă a personalului
mersului pe jos la serviciu.

în programul guvernamental destinat încurajării

IV Proiectul pilot de atragere spre bibliotecă a utilizatorilor care au un program de
lucru foarte încărcat (în colaborare cu Banca Transilvania)
Începând cu luna aprilie 2021 a fost lansată colaborarea cu Banca Transilvania,
sucursala din Str. Revoluției - proiectul pilot prin care biblioteca asigură servicii de împrumut
și înscriere a utilizatorilor direct la sediul instituției.
V. EUROPE DIRECT - proiect cofinanțat de Consiliul Județean Dâmbovița în valoare
totală de 49.967 euro în anul 2021, axat pe informarea cetățenilor privind oricare dintre
domeniile de activitate ale instituțiilor UE
- Ore de informare europeană în şcoli, licee, facultăți şi biblioteci publice
- EUROPE DIRECT Târgovişte în bibliotecile din judeţul Dâmboviţa…Puncte de
informare europeană
- Ziua Porților Deschise la Centrul de Informare EUROPE DIRECT Târgoviște
o 5 octombrie față în față
- Gala punctelor de informare europeană, a partenerilor şi voluntarilor EUROPE
DIRECT Târgovişte
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Programul EduCaB (Educational Capacity Building in Romanian Libraries)
- program național de dotare cu diferite resurse a 626 de biblioteci locale, din 22 de
judeţe din România (Dâmboviţa, Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj,
Constanța, Dolj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea).
Copiii fac coding in bibliotecile publice - CODE Kids
- crearea și menținerea a 17 cluburi de coding în 15 biblioteci locale și Biblioteca
Județeană Dâmbovița pentru familiarizarea cu bazele competențelor de coding
pentru elevi de gimnaziu (258 de copii beneficiari– în doi ani de proiect).
Participarea la Târgul Regional de Științe – online.
Prietenie…pe o… sfoară...virtuală
- august – octombrie 2021
- stimularea interesului pentru lectură în rândul copiilor
Dare to care! – Îndrăznește să îți pese!
- proiect adresat adolescenților
- 23 de biblioteci publice din județ
Orașul meu, orașul tău
- activități adresate copiilor de grădiniţă și ai claselor 0 – IV
- fiecare bibliotecă parteneră a realizat un montaj video/filmuleț prin care au fost
redate frumusețea propriului oraș/comună, monumente, locuri reprezentative
Micile miracole
- program dedicat copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani
- Proiect derulat în anul 2021 în două biblioteci comunale (Conțești și Raciu) și una
orășenească (Titu).
Moș Crăciun secret sosește în Europa
- eveniment online realizat în data de 15 decembrie 2021
- 57 de biblioteci din România (10 din Dâmbovița)
- au fost promovate tradițiile și obiceiurile din diferite zone ale țării.
Dâmbovița de poveste
- Asociația OvidiuRo, Fundația Progress, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița,
școlile din localitățile Gura Șuții și Ocnița și bibliotecile din Titu, Raciu, Gura
Șuții și Ocnița.
- Promovarea lecturii în rândul copiilor care provin din familii care nu-și permit a
cumpăra cărți.
Punguța cu două cărți
- Proiect pilot finanțat de Kaufland care încurajează lectura în rândul copiilor
- 300 de familii din mai multe județe din țară și din Republica Moldova au participat
la ateliere de literație susținute în comunitatea lor și au primit câte un kit de
lectură.
Traista cu povești
- educarea abilității de a comunica
Noi facem povești - toamna scriitorilor pentru copii
- 3 întâlniri cu scriitori, transmise prin platforma ZOOM în parteneriat cu
bibliotecile din: Ocnița, Raciu și Conțești.
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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
(la momentul predării nu fusese aprobat în ședință de Consiliu Județean)
DENUMIRE

VALOARE

UM

CANTITATE

P.U.

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL

*

*

*

2349000

Furnituri de birou

*

*

*

27000

Materiale pentru curăţenie

*

*

*

10000

Încălzit, iluminat şi forţă motrice

*

*

*

230000

Apă, canal şi salubritate

*

*

*

8000

Carburanți si lubrifianți

*

*

*

4000

Piese de schimb

*

*

*

6000

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

*

*

*

26000

lei

23000

Materiale şi prestări servicii cu caracter
funcțional
Alte bunuri şi servicii pt. întreținere şi
funcţionare
Reparații curente

*

*

*

130000

*

*

*

50000

Alte obiecte de inventar

*

*

*

100000

Deplasări interne, detașări, transferări

*

*

*

2000

Deplasări externe

*

*

*

0

Cărți și publicații

*

*

*

140000

Pregătire profesională

*

*

*

10000

Protecția muncii

*

*

*

7000

Cheltuieli materiale-TOTAL

773000

Cheltuieli de capital

*

*

Platforma e-book cloudLibrary
Laptop
Echipament de stocare (NAS - Network
attached storage)
Modul STP-2 Liberty

*

131.000

*

66000

*

7000

*

45000
13000

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

*

*

*

252000

Finanțare de la Uniunea Europeana

*

*

*

152000

Cofinanțare- cheltuieli neeligibile(Europe
Direct)
TOTAL GENERAL

*

*

*

100000
3.505.000
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F.2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
(utilizatori activi): 9000
F.3. Analiza programului minimal realizat
Programul/
Proiectul
(1)
Denumirea
iniţială/modificată
1. Program de
dezvoltare a
serviciilor
informatizate
ale bibliotecii

2. Program de
diversificare şi
adecvare
permanentă a
politicilor de
achiziţii pentru
optimizarea
cerinţelor de
lectură ale
utilizatorilor
3. Programul
editorial al
Bibliotecii

4. Programul de
organizare
manifestări
ştiinţifice şi
profesionale
tematice

Scopul

Observaţii

(2)
Declarat/Atins

(3)

1. introducerea etapizată în baza
de date a fondului de
documente existent în
colecţiile bibliotecii/Atins
2. barcodarea cărţilor introduse în
sistem informatizat/Atins
3. eliberarea de permise tip card
PVC pentru utilizatorii din
sistemul informatizat/ Atins
4. realizarea bibliografiilor locale
pe baza datelor introduse în
sistem/ Atins
5. corectarea erorilor din baza de
date/ Atins
1. Achiziții/ Atins
2. Depozit legal/ Atins
3. Donaţii/ Atins
4. Informarea permanentă a
utilizatorilor asupra tuturor
resurselor informaţionale puse
la dispoziţia lor şi evaluarea
gradului de utilizare a
acestora/Atins

-

12586 u.b.

-

35874 u.b.

-

2745 permise noi

-

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

1. Editarea revistei Curier/ Atins
2. Editarea Calendarului anual al
diverselor forme de
manifestări culturale/ Atins
3. Bibliografia Dâmboviţei/
Atins
1. Ziua Culturii Naţionale/Atins
2. 24 ianuarie 1859 în conştiinţa
românilor/Atins
3. Caragialiana/Atins
4. Vacanţă la bibliotecă/Atins
5. Salonul editorial “I. H.
Rădulescu” /Atins
6. Zilele Bibliotecii „I. H.
Rădulescu” /Atins
7. Seara de carte/Atins

-Editarea lucrării O viață de om:
V. Petrescu la 80 de ani / Atins
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Programul/
Proiectul
5. Program de
dezvoltare a
bibliotecii
digitale

Observaţii

6. Program de
asistență
metodologică

Scopul
1. digitizare reviste/Atins
2. digitizarea discurilor de
vinil/Atins
3. digitizare manuscrise/Atins
4. digitizarea presei dâmbovițene
aflată pe microfilm/Atins
1. Constituirea unei baze de date
de specialitate (monografii,
documente de referinţă,
publicaţii seriale, standarde şi
instrumente de lucru,
metodologii etc.) /Atins

-

7
80

-

1200
21 role

2. Susţinerea, implicarea în
definirea şi derularea de
programe de formare
profesională continuă. /Atins

Programul anual de formare
profesională al instituției:
- 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.

Actualizare
Proceduri
Operaționale:
-Utilizarea
fondului
de
documente
Constituirea,
completarea
și
organizarea
colecțiilor;
- Consultarea unei publicații în
bibliotecă
în
contextul
pandemiei;
- Împrumutul la domiciliu al
unei publicaţii în contextul
pandemiei
- Regulament privind conduita
socială a utilizatorilor
și
angajaților bibliotecii în raport
cu prevenirea răspândirii Sars
Cov 2 etc.

Programul EduCaB:
- Metodologie de lucru cu
adolescenți (actualizare) – 20
participanți;
- Google forms pe înțelesul
tuturor – 26 participanți;
- Manager de proiect – 79
bibliotecari.
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F.4. Tabelul privind programele din proiectul de management, actualizat pentru
următoarea perioadă de raportare a managementului
Programe
(1)
1. Program de dezvoltare a
serviciilor informatizate
ale bibliotecii

Descriere
(2)
-

2. Program de diversificare
şi adecvare permanentă
a politicilor de achiziţii
pentru optimizarea
cerinţelor de lectură ale
utilizatorilor
3. Programul editorial al
Bibliotecii
4. Programul de
organizare manifestări
ştiinţifice şi profesionale
tematice

5. Program de dezvoltare a
bibliotecii digitale

6. Program de asistență
metodologică

-

-

7. Modernizarea continuă a
spațiilor 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
corectarea erorilor din baza de date
Achiziții
Depozit legal
Donaţii
Informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor
resurselor informaţionale puse la dispoziţia lor şi
evaluarea gradului de utilizare a acestora
Editarea revistei Curier
Editarea Calendarului anual al diverselor forme de
manifestări culturale
Ziua Culturii Naţionale
24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor
Caragialiana
Vacanţă la bibliotecă
Salonul editorial “I. H. Rădulescu”
Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu”
Seara de carte
digitizare carte veche
digitizare discuri de vinil
digitizare manuscrise
digitizare presă dâmbovițeană pe microfilme
constituirea unei baze de date de specialitate
(monografii, documente de referinţă, publicaţii
seriale, standarde şi instrumente de lucru,
metodologii etc.)
susţinerea şi implicarea în definirea şi derularea de
programe de formare profesională continuă.
Darea în folosință și amenajarea unui nou sediu de
bibliotecă destinat copiilor.
Manager,
Prof. univ. dr. Agnes Terezia Erich
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Premii şi distincţii - 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

1

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

2

ANEXA - 2

Apariţii online

IANUARIE
• Denumire: Ziua Culturii Naționale
• Data: 15 ianuarie 2021

https://bazarmedia.ro/2021/01/14/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-marcheaza-ziua-culturii-nationale/
https://dambovitanews.ro/social/manifestari-organizate-de-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-cu-prilejulzilei-culturii-nationale/
https://chindiamedia.ro/cultural/biblioteca-judeteana-dambovita-serbeaza-ziua-culturii-nationale-online/
https://www.sebitoriale.ro/15-ianuarie-ziua-culturii-nationale-participa-si-tu-la-programul-biblioteciijudetene-ih-radulescu-dambovita/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/biblioteca-judeteana-dambovita-serbeaza-ziua-culturiinationale-online/
https://ripostapenet.ro/2021/01/13/biblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita-afla-programul-dedicatsarbatoririi-zilei-culturii-nationale/
http://voceadambovitei.ro/2021/01/vineri-evenimente-dedicate-zilei-culturii-nationale-organizate-debiblioteca-i-h-radulescu-si-arhiepiscopia-targovistei/
VIDEO
http://columnatv.ro/ziua-culturii-nationale-la-biblioteca-judeteana-dambovita/
• Denumire: ÎNDREPTAREA LEGII SAU JUSTIȚIA FEUDALĂ
• Data: 21 ianuarie 2021

https://chindiamedia.ro/editorial/editorial-indreptarea-legii-sau-justitiafeudala/?fbclid=IwAR2S181G5YqKAU2VfaA_BSOIqcVg8y5TfW-_NoJqVWCzTWFXD0fM0C5rziI
• Denumire: Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu te ajută să te înscrii pe platforma de vaccinare

împotriva COVID-19

• Data: 22 ianuarie 2021

https://chindiamedia.ro/general/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-te-ajuta-sa-te-inscrii-pe-platforma-devaccinare-impotriva-covid-19/
https://damboviteanul.com/2021/01/21/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-ofera-sprijin-celor-care-dorescsa-se-inscrie-pe-platforma-de-vaccinare-impotriva-covid-19/
1

• Denumire: 24 ianuarie 1859: făurirea statului roman modern
• Data: 24 ianuarie 2021

https://oficialmedia.com/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-24-ianuarie-1859-faurirea-statuluiroman-modern-22-ianuarie-2021/
https://www.tvpartener.ro/2021/01/20/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-24-ianuarie-1859faurirea-statului-roman-modern/
https://bazarmedia.ro/2021/01/23/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-va-marca-ziua-unirii-principatelorromane/

• Denumire: L-am luat pe Caragiale cu noi în on-line
• Data: 1 februarie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/01/29/l-am-luat-pe-caragiale-cu-noi-online-program-la-biblioteca-judeteanaih-radulescu-dambovita-targoviste/
https://www.antonelasofiabarbu.ro/femme-pas-a-pas-2/recomandarile-sofiei-evenimente-on-line-1-7februarie-2021
https://ziare.com/targoviste/stiri-life-show/ziua-lui-caragiale-serbata-online-la-biblioteca-judeteanadambovita-8367559

FEBRUARIE
• Denumire: Articol apărut în ziarul Timpul. Agnes Erich: „…este o provocare enormă…”
• Data: 10 februarie 2021

https://revistatimpul.ro/timpul-targoviste/agnes-erich-este-o-provocareenorma/?fbclid=IwAR2CHHhjG9TsyR1z4HdK-cCAWzFECsCRjsGbSnsGzNi6GKKBbfmSptJJmXU
• Denumire: Pe urmele lui Brâncuși
• Data: 19 februarie 2021

https://m.facebook.com/events/574627020601032?active_tab=about
• Denumire: Sărbătorește și iubește românește
• Data: 24 februarie 2021

https://columnatv.ro/sarbatoreste-romaneste-manifestare-dedicata-zilei-de-dragobete-la-bibliotecajudeteana-dambovita/
https://ripostapenet.ro/2021/02/22/sarbatoreste-si-iubeste-romaneste-activitate-online-de-dragobete-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/
2

MARTIE
• Denumire: La mulți ani, femeie
• Data: 9 martie 2021

https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/la-multi-ani-femeie-eveniment-organizat-de-bibliotecajudeteana-dambovita-8405239
https://chindiamedia.ro/cultural/eveniment-educativ-artistic-si-omagial-dedicat-femeii-la-bibliotecajudeteana-ion-heliade-radulescu-din-judetul-dambovita/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/la-multi-ani-femeie-eveniment-organizat-de-bibliotecajudeteana-dambovita/
https://damboviteanul.com/2021/03/09/femeia-celebrata-de-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/
https://dambovitanews.ro/eveniment/activitati-artistice-on-line-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu/

• Denumire: Vinerea verde marcată la Biblioteca Județeană Dâmbovița
• Data: 19 martie 2021

http://columnatv.ro/vinerea-verde-marcata-la-biblioteca-judeteana-dambovita-cine-a-renuntat-la-masinavinereaaceasta/?fbclid=IwAR137edzJ0yTuPTOio7chmag8aKjTCoM25ankfoNcK2NwFNWcJVp759sGFo
https://damboviteanul.com/2021/03/19/vinerea-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-din-targovistetrece-pe-verde/

• Denumire: Ziua Mondială a Teatrului
• Data: 26 martie 2021

https://columnatv.ro/de-ziua-mondiala-a-teatrului-remember-la-biblioteca-judeteana-dambovita/
https://bazarmedia.ro/2021/03/25/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-va-marca-ziua-mondialaa-teatrului/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/ziua-mondiala-a-teatrului-sarbatorita-la-bibliotecajudeteana/
https://chindiamedia.ro/general/cultural-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-marcheaza-ziuamondiala-a-teatrului/
https://cotidianonline.ro/ziua-mondiala-a-teatrului-la-biblioteca-judeteana-din-targoviste/
https://ziare.com/targoviste/stiri-life-show/ziua-mondiala-a-teatrului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana8421251

3

APRILIE
• Denumire: Ziua Internațională a cărții pentru copii
• Data: 2 aprilie 2021

https://bazarmedia.ro/2021/04/01/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-va-marca-ziuainternationala-a-cartii-pentru-copii/
https://targovistelive.ro/2021/04/01/2-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-pentru-copii/
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--ziua-internationala-a-cartii-pentru-copii,54402.html
http://voceadambovitei.ro/2021/04/ziua-inernationala-a-cartii-pentru-copii-sarbatorita-online/

• Denumire: „Prietenie …pe o…sfoară…virtuală” în perioada aprilie – iulie 2021
• Data: 4 aprilie 2021

https://www.radioromaniacultural.ro/prietenie-pe-o-sfoara-virtuala/

• Denumire: Ziua bibliotecarului din România
• Data: 23 aprilie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/11/23/afla-programul-zilele-bibliotecii-judetene-ih-radulescu-dambovitatargoviste-24-26-noiembrie/
https://bazarmedia.ro/2021/04/22/eveniment-in-aer-liber-de-ziua-mondiala-a-cartii-si-ziua-bibliotecaruluidin-romania/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/biblioteca-judeteana-serbeaza-ziua-cartii-si-ziuabibliotecarului-in-parcul-chindia/
VIDEO
https://columnatv.ro/ziua-bibliotecarului-si-ziua-internationala-a-cartii-marcata-inedit-la-targoviste-lamulti-ani-oameni-ai-cartii/
https://www.youtube.com/watch?v=IQqXzID8IKk

4

MAI
• Denumire: Manifestări dedicate zilei Europei susținute de Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu”

Dâmbovița

• Data: 10 mai 2021

https://damboviteanul.com/2021/05/06/manifestari-dedicate-zilei-europei-sustinute-de-bibliotecajudeteana-i-h-radulescu/
https://ripostapenet.ro/2021/05/06/afla-programul-ziua-europei-sarbatorita-si-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
https://www.gazetamunteniei.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-10-mai-2021/

• Denumire: Un nou premiu ANBPR pentru Biblioteca Județeană Dâmbovița
• Data: 10 mai 2021

https://columnatv.ro/un-nou-premiu-anbpr-pentru-biblioteca-judeteanadambovita/?fbclid=IwAR2kHdJop4pen4m-prnsVIW1zfqVHoupxmVBp51g8k8W95J3_K8Fepu1tzI

• Denumire: Premiu important pentru Agnes Erich, directorul Bibliotecii Județene Dâmbovița
• Data: 10 mai 2021

https://incomod-media.ro/2021/05/10/premiu-important-pentru-agnes-erich-directorul-biblioteciijudetene-dambovita/.YJkFfPWWys8.facebook

• Denumire: Seara de carte
• Data: 20 mai 2021

http://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/-/20210518SC.html
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/reincepe-seara-de-carte-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu8468290
https://chindiamedia.ro/c-j-dambovita/cultural-seara-de-carte-la-targoviste-organizata-la-bibliotecajudeteana-i-h-radulescu/

• Denumire: Ziua Latinității.„Insulă de latinitate într-o mare slavă”
• Data: 21 mai 2021

https://ripostapenet.ro/2021/05/17/ziua-latinitatii-afla-programul-manifestarilor-la-biblioteca-judeteanadambovita-targoviste/
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• Denumire: Maraton de vaccinare la bibliotecă
• Data: 27 mai 2021

https://exclusivdb.ro/maraton-de-vaccinare-la-biblioteca-judeteana-pentru-tinerii-cu-varste-intre-16-si-18ani/?fbclid=IwAR2oqZEZ-cyPVJxTqNXd2dugtRHMVGHxUa25dDGdjY38gvfyf2yNkQO62oo
https://www.facebook.com/groups/553691815431377/permalink/923724945094727/
https://www.tvpartener.ro/2021/05/27/dsp-dambovita-maraton-de-vaccinare-la-biblioteca-judeteana-ionheliade-radulescu-din-targoviste/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/targoviste-maratonul-vaccinarii-pentru-adolescentii-cu-varstaintre-16-si-18-ani-8475893
https://dambovitapesurse.ro/2021/05/27/dsp-dambovita-incepe-maratonul-vaccinarii-adolescentilor-labiblioteca-ion-heliade-radulescu-din-targoviste/
https://bazarmedia.ro/2021/05/27/targoviste-maratonul-vaccinarii-anti-covid-pentru-adolescenti-labiblioteca-i-h-radulescu-31-mai-1-iunie/
https://www.gazetadambovitei.ro/lifestyle/sanatate/vaccinare-fara-programare-pentru-adolescenti-inperioada-28-mai-1-iunie-anuntul-dsp-dambovita/
https://incomod-media.ro/2021/05/27/targoviste-maraton-de-vaccinare-anti-covid-pentru-adolescenti/

• Denumire: Programul pregătit de Primăria Târgoviște pentru Ziua Copilului 2021
• Data: 28 mai 2021

https://targovistelive.ro/2021/05/28/programul-pregatit-de-primaria-targoviste-pentru-ziua-copilului/

IUNIE
• Denumire: Seara de carte la Târgoviște. Cartea lansată și prezentată: „Recursuri la prezent”,
autor Chiru Cătălin Cristea
• Data: 10 iunie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/06/09/recursuri-la-prezent-catalin-cristea-chiru-seara-de-carte-la-targoviste-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita/
https://bazarmedia.ro/2021/06/11/chiru-catalin-cristea-a-lansat-cartea-recursuri-la-prezent/
VIDEO
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/166210118815232
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• Denumire: Înscrieri pentru „Vacanța la bibliotecă” - ediția 2021
• Data: 17 iunie 2021

https://columnatv.ro/inscrieri-pentru-vacanta-la-biblioteca-editia-2021/
https://ripostapenet.ro/2021/06/18/vacanta-la-biblioteca-afla-programul-activitatilor-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/

• Denumire: Seara de carte la Târgoviște
• Data: 17 iunie 2021

https://damboviteanul.com/2021/06/17/seara-de-carte-la-biblioteca-i-h-radulescu-din-targoviste/
https://ripostapenet.ro/2021/06/17/oare-chiar-m-am-intors-de-la-athos-seara-de-carte-la-targoviste-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita/

• Denumire: Biserica îndeamnă la cultură
• Data: 18 iunie 2021

https://damboviteanul.com/2021/06/18/biserica-indeamna-lacultura/?feed_id=43075&_unique_id=60cc4068ce4f2&fbclid=IwAR31qYaVbTOprskD4sNSkNxFIBEf4
YLo2yq2AdmKk4gGKabTHI86BkSuL7o

• Denumire: Maratonul vaccinării la Biblioteca Județeană Dâmbovița (RAPEL)
• Data: 21 iunie 2021

http://dspdambovita.ro/index.php/centru-de-presa/comunicate/519-maraton-vaccinare-bibliotecajudeteana-i-h-radulescu
https://chindiamedia.ro/biblioreca-judeteana-ion-heliade-radulescu/maraton-de-vaccinare-la-bibliotecajudeteana-dambovita-pentru-adolescenti-cu-varste-intre-16-si-18-ani/

• Denumire: Atelier de Sânziene
• Data: 24 iunie 2021

https://cotidianonline.ro/joi-24-iunie-atelier-de-sanziene-in-parcul-chindia-din-targoviste/
https://ripostapenet.ro/2021/06/23/atelierul-de-sanziene-eveniment-in-parcul-chindia-din-targoviste/

• Denumire: Vacanță la bibliotecă
• Data: 28 iunie 2021 – 30 iulie 2021

https://www.sebitoriale.ro/targoviste-28-iunie-30-iulie-5-saptamani-de-vacanta-la-biblioteca/
https://ripostapenet.ro/2021/06/18/vacanta-la-biblioteca-afla-programul-activitatilor-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/
7

IULIE
• Denumire: Seara de carte la Târgoviște
• Data: 1 iulie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/06/30/biblioteca-de-la-miezul-noptii-seara-de-carte-la-targoviste-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita/

• Denumire: Seara de carte la Târgoviște
• Data: 15 iulie 2021

https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/inteligenta-materiei-discutata-astazi-la-seara-de-carte/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/inteligenta-materiei-discutata-astazi-la-seara-de-carte-8516631
https://www.ziarelive.ro/stiri/inteligenta-materiei-discutata-astazi-la-seara-de-carte.html

• Denumire: Lansarea Volumului „Distrugătorii de vieți”, autor Patricia Feraru
• Data: 20 iulie 2021

https://www.gazetadambovitei.ro/actual/roman-tulburator-al-unei-liceene-de-la-ienachita-patricia-vrea-satransmita-un-mesaj-despre-traficul-de-persoane/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/roman-tulburator-al-unei-liceene-de-la-ienachita-patricia-vreasa-transmita-un-mesaj-despre-traficul-de-persoane-8520399

• Denumire: Picnic de poveste la palat
• Data: 21 iulie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/07/19/picnic-de-poveste-la-palat-palatul-brancovenesc-de-la-potlogidambovita/
https://damboviteanul.com/2021/07/19/invitatie-la-picnic-de-poveste-la-palat/
https://chindiamedia.ro/c-j-dambovita/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-va-invita-la-picnic-de-povestela-palat/
https://incomod-media.ro/2021/07/19/picnic-de-poveste-la-palat-brancovenesc-de-la-potlogi/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/picnic-de-poveste-la-palat-brancovenesc-de-la-potlogi8519813
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• Denumire: Prof. univ. dr. Agnes Erich, Director Biblioteca Județeană "Ion Heliade Radulescu"

Dâmboviţa : „Târgoviște-Câmpulung-Brașov – Drumul de edificare al limbii române”

• Data: 21 iulie 2021

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=cGI1FMsGDSQ

• Denumire: Dăm like în parc! (ediția a IV-a)
• Data: 27 iulie 2021

https://voceadambovitei.ro/2021/07/targoviste-dam-like-in-parc-editia-a-iv-a/
https://ripostapenet.ro/2021/07/26/dam-like-in-parc-editia-a-iv-a-in-parcul-chindia-din-targoviste/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/targoviste-dam-like-in-parc-editia-a-iv-a-vino-si-tu-8525279
https://bazarmedia.ro/2021/07/26/petrece-ti-timpul-liber-alaturi-de-biblioteca-judeteana-i-h-radulescudambovita-dam-like-in-parc-ajunge-la-editia-a-iv-a/
https://oficialmedia.com/dam-like-in-parc-cum-isi-petrec-timpul-liber-copiii-nostri/

AUGUST
• Denumire: Seara de carte.
• Data: 5 august 2021

https://www.facebook.com/ripostapenet/posts/1557058004495889
https://targovistelive.ro/2021/08/04/despre-arta-razboiului-la-biblioteca-judeteana/

• Denumire: Trenulețul cu povești
• Data: 11 august 2021

https://curierulderamnic.ro/2021/08/11/trenuletul-cu-povesti/?fbclid=IwAR33_mMsf7z_9TaI88W8uFPUWNq3xK6F4zWeic2IBm2-7pgqZg1MdpupT8

• Denumire: Fostul director al Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu , sărbătorit la împlinirea a

80 de ani

• Data: 16 august 2021

https://damboviteanul.com/2021/08/16/fostul-director-al-bibliotecii-judetene-ion-heliade-radulescusarbatorit-la-implinirea-a-80-deani/?feed_id=49045&_unique_id=611a549a4d16d&fbclid=IwAR2jLx7bnHZlH1DBDDHel_F5_A3TZji6VvYCyLUL1wumFWT43zRn2YFZ0Q
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• Denumire: Seara de carte. Cartea dezbătută: „Clienţii lu' Tanti Varvara”, autor Stelian Tănase
• Data: 19 august 2021

https://oficialmedia.com/invitatie-seara-de-carte-la-targoviste-clientii-lu-tanti-varvara/
https://cotidianonline.ro/seara-de-carte-la-targoviste-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-19august-2021/

• Denumire: Trenulețul cu povești la Dâmbovița
• Data: 21 august 2021

https://copiibrasov.wordpress.com/2021/08/31/trenuletul-cu-povesti/

SEPTEMBRIE
• Denumire: Lansarea volumului „Gândurile unui bărbat pe tocuri”, autor Lidia Ane-Marie

Alexandrescu

• Data: 2 septembrie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/08/31/gandurile-unui-barbat-pe-tocuri-lansare-de-carte-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita/
https://columnatv.ro/lansare-de-carte-gandurile-unui-barbat-pe-tocuri/
https://stirimuntenia.ro/viewPost.php?postId=5525
https://oficialmedia.com/lansare-de-carte-gandurile-unui-barbat-pe-tocuri/
http://www.ziardambovita.ro/consiliul-judetean-dambovita-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescudambovita-gandurile-unui-barbat-pe-tocuri/
https://everydaynews.ro/blog/tag/consiliul-judetean-dambovita-biblioteca-judeteana-ion-heliaderadulescu-dambovita-gandurile-unui-barbat-pe-tocuri/

• Denumire: Seara de carte. Cartea dezbătută: „ Umbre rătăcitoare”, autor Pascal Quignard
• Data: 2 septembrie 2021

https://oficialmedia.com/seara-de-carte-la-targoviste-umbre-ratacitoare-autor-pascal-quignard/
https://www.sebitoriale.ro/umbre-ratacitoare-de-pascal-quignard-in-dezbatere-azi-la-seara-de-carte-latargoviste/
https://ripostapenet.ro/2021/08/31/umbre-ratacitoare-seara-de-carte-la-biblioteca-judeteana-ih-radulescudambovita-targoviste/
https://www.ziardambovita.ro/consiliul-judetean-dambovita-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescudambovita-umbre-ratacitoare/
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• Denumire: „Victor Petrescu – 80”, expoziție foto-documentară și lansare de carte, evenimente

dedicate cunoscutului om de cultură
• Data: 3 septembrie 2021

http://dambovita24.ro/victor-petrescu-80-expozitie-foto-documentara-si-lansare-de-carte-evenimentededicate-cunoscutului-om-de-cultura/
https://adevarul.ro/locale/targoviste/victor-petrescu-80-expozitie-foto-documentara-muzeul-istorie1_6135c26f5163ec4271edc36c/index.html
https://incomod-media.ro/2021/09/06/victor-petrescu-80-eveniment-de-suflet-organizat-la-targoviste/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/victor-petrescu-80-expozitie-foto-documentara-la-muzeul-deistorie-8555487
https://targovistelive.ro/2021/09/03/victor-petrescu-80/
https://evenimentemuzeale.ro/?tribe_events=targoviste-evenimentul-victor-petrescu-80-marti-7septembrie-2021-ora-11-00
https://www.tvpartener.ro/2021/09/07/cj-dambovita-a-oferit-diploma-de-excelenta-si-placheta-aniversaradistinsului-om-de-cultura-victor-petrescu/?fbclid=IwAR2sQfdGqPjDJUkFL4sxieWyMOeBw2tps3Vazg7vCYIOZ2wUmybEK6gJ8Y
https://incomod-media.ro/2021/09/07/cj-dambovita-medalie-aniversara-pentru-cunoscutul-om-de-culturavictor-petrescu/
https://www.facebook.com/photo?fbid=403126904617310&set=a.108415934088410
VIDEO
https://columnatv.ro/victor-petrescu-80-eveniment-aniversar-gazduit-de-muzeul-de-istorie-din-targoviste/

• Denumire: Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, 4-8 septembrie 2021
• Data: 5 septembrie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/09/05/zilele-cetatii-deschiderea-salonului-editorial-ion-heliade-radulescu-latargoviste/
https://incomod-media.ro/2021/09/02/program-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-targoviste-4-8septembrie/
https://incomod-media.ro/2021/09/04/zilele-cetatii-targoviste-au-debutat-cu-salonul-editorial-ion-heliaderadulescu/
https://ziare.com/targoviste/stiri-life-show/program-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-targoviste-4-8septembrie-2021-8552677
https://damboviteanul.com/2021/09/04/editura-arhiepiscopiei-targovistei-prezenta-si-premiata-la-salonuleditorial-din-istorica-cetate-de-scaun-munteana/
http://dambovita24.ro/salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-eveniment-de-debut-al-zilelor-cetatiitargoviste-2021-devenit-deja-traditie-in-capitala-tiparului-romanesc-salonul-editor/
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https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/programul-complet-al-manifestarilor-din-cadrulsalonului-editorial-ion-heliade-radulescu/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/zilele-cetatii-targoviste-au-debutat-cu-salonul-editorial-ionheliade-radulescu-8554603
https://www.facebook.com/Oficial-Media189621847716212/photos/pcb.4627407727270913/4627401783938174
https://columnatv.ro/salonul-editorial-i-h-radulescu-editia-a-xx-a-4-8-septembrie-2021/
https://stirilazi.ro/program-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-targoviste-4-8-septembrie-2021/
https://dambovitanews.ro/administratie/festivalul-zilele-cetatii-targoviste-4-8-septembrie-2021/
https://www.tvpartener.ro/2021/08/31/zilele-cetatii-targoviste4-8-septembrie-2021-vezi-programul/
https://voceadambovitei.ro/2021/08/4-8-septembrie-zilele-cetatii-targoviste-vezi-aici-programulevenimentelor/
https://www.targoviste.ro/grupuri-landing/zilele-cetatii-targoviste/evenimente/zilele-cetatii-targoviste2021
https://adevarul.ro/locale/targoviste/program-zilele-cetatii-targoviste-4-8-septembrie-noutatile-acesteieditii-1_612ddeae5163ec4271b29091/index.html
http://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/-/20210906IH.html
https://www.sebitoriale.ro/zilele-cetatii-targoviste-4-8-septembrie-salonul-editorial-ion-heliade-radulescueditia-a-xx-a-program-complet/
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=oocLku12X8o
https://www.youtube.com/watch?v=8LpvELB8mPs
https://www.youtube.com/watch?v=pUHGIJVmt7Q
https://www.youtube.com/watch?v=NqJ8H9GZRiI
https://www.youtube.com/watch?v=UMrLNvvcEdU
https://www.youtube.com/watch?v=hDIqwaXv59o
https://www.youtube.com/watch?v=X_xag2-MT0o
https://www.youtube.com/watch?v=c5zajQ4O7f0
https://www.youtube.com/watch?v=gUXrCM7_j28

• Denumire: Ghidul tinerilor târgovișteni: unde ieșim?
• Data: 9 septembrie 2021

https://cotidianonline.ro/ghidul-tinerilor-targovisteni-undeiesim/?fbclid=IwAR2EGMVDhCu03mDefhHr9VKzwhrEROSKzqARAWDzItehpGwY68dqXl2wrFY
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• Denumire: Seara de carte. Cartea dezbătută: „Nostalgia paradisului”, autor Nichifor Crainic.
• Data: 16 septembrie 2021

https://www.sebitoriale.ro/nostalgia-paradisului-de-nichifor-crainic-in-dezbatere-azi-la-seara-de-carte-latargoviste/
https://www.facebook.com/chindiamedia.ro/posts/532286321151953
http://www.ziardambovita.ro/consiliul-judetean-dambovita-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescudambovita-nostalgia-paradisului/

• Denumire: Lansarea volumului „AIR MAJESTY. Michael Jordan”, autor Emil Hossu-Longin
• Data: 21 septembrie 2021

https://m-partners.facebook.com/events/159309826379685?active_tab=about
https://ripostapenet.ro/2021/09/20/air-majesty-michael-jordan-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
https://dbonline.ro/cartea-eveniment-air-majesty-michael-jordan-jurnalistului-sportiv-emil-hossu-longinlansata-si-la-targoviste/
https://www.sebitoriale.ro/lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-2/
http://targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/-/20210920BJ.html

OCTOMBRIE
• Denumire: Nocturna bibliotecii, la Târgoviște
• Data: 1 octombrie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/09/29/nocturna-bibliotecilor-afla-programul-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
https://www.gazetadambovitei.ro/eveniment/la-biblioteca-pana-n-miez-de-noapte-nocturna-biblioteciloraduce-evenimente-inedite-la-targoviste/
https://www.dcnews.ro/nocturna-bibliotecilor-vezi-ce-biblioteci-intra-in-circuitul-noptii-albe-abibliotecilor_250300.html
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-organizeaza-evenimentulnocturna-bibliotecilor-biblioteca-spatiu-coeziv-al-comunitatii-8572562
https://www.ziarelive.ro/stiri/la-biblioteca-pana-n-miez-de-noapte-nocturna-bibliotecilor-aduceevenimente-inedite-la-targoviste.html
https://ziare.com/targoviste/articole/program+biblioteca+judeteana+i+h+radulescu
https://columnatv.ro/nocturna-bibliotecilor-vineri-1-octombrie-la-biblioteca-judeteana-dambovita/
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VIDEO:
https://columnatv.ro/nocturnele-biblotecii-latargoviste/?fbclid=IwAR0Tjn9MnP8b7mudTK7bkC9MLTYifUwwGVBmWSQ9eZDiSLo7TT3vFvAZT
Q0
http://dambovita24.ro/nocturna-bibliotecilor-biblioteca-spatiu-coeziv-al-comunitatii-eveniment-organizatde-biblioteca-judeteana-dambovita-pe-1-octombrie/
https://www.gazetadambovitei.ro/eveniment/la-biblioteca-pana-n-miez-de-noapte-nocturna-biblioteciloraduce-evenimente-inedite-la-targoviste/
https://www.youtube.com/watch?v=YbVgjyQk1y8

• Denumire: Ziua Mondială a Educației
• Data: 4 octombrie 2021

http://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/-/20211001BJ.html
https://www.sebitoriale.ro/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-pentru-elevi-dedicat-zileimondiale-a-educatiei/
https://oficialmedia.com/ziua-mondiala-a-educatiei/
https://oficialmedia.com/concurs-pedagogia-de-la-clasici-lacontemporani/?fbclid=IwAR3SpJQPxplfPKu4v1o5takhs3tRjxj0rNlqAsRGUjEBioHALO8GPXgXviY

• Denumire: Seara de carte. Cartea dezbătută: „Meșterul Manole”, autor Lucian Blaga.
• Data: 14 octombrie 2021

https://oficialmedia.com/seara-de-carte-la-targoviste-mesterul-manole-autor-lucian-blaga/
https://ripostapenet.ro/2021/10/13/mesterul-manole-seara-de-carte-la-targoviste-la-biblioteca-judeteanaih-radulescu-dambovita/

• Denumire: „Noi facem povești” - dezbatere privind importanţa literaturii pentru copii cu scriitori şi
bibliotecari din Dâmbovița
• Data: 14 octombrie 2021

https://m-partners.facebook.com/events/918904025712738
https://chindiamedia.ro/biblioreca-judeteana-ion-heliade-radulescu/biblioteca-judeteana-dambovita-noifacem-povesti-proiect-literar/
https://www.delicateseliterare.ro/noi-facem-povesti-un-proiect-initiat-de-asociatia-de-basm/
https://jurnalul.ro/cultura/carte/proiectul-cultural-educational-noi-facem-povesti-a-ajuns-la-final-peste500-de-copii-din-mediul-rural-inclusi-in-program-peste-30-de-bibliotecari-un-catalog-20-de-filme-deprezentare-886923.html
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https://bookhub.ro/tag/noi-facem-povesti/
https://damboviteanul.com/2021/10/18/noi-facem-povesti-proiect-literar-la-biblioteca-judeteana-i-hradulescu/

• Denumire: Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița oferă ajutor pentru generarea

certificatului COVID, celor ce au nevoie

• Data: 28 octombrie 2021

https://bazarmedia.ro/2021/10/28/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-din-targoviste-ofera-ajutor-pentrugenerarea-certificatului-covid-celor-ce-au-nevoie-ce-trebuie-sa-faci/
https://www.ziardambovita.ro/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita-asistenta-ingenerarea-certificatului-covid/
https://targovistelive.ro/2021/10/28/biblioteca-judeteana-acorda-asistenta-in-generarea-certificatuluicovid/
https://everydaynews.ro/blog/tag/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita-asistenta-ingenerarea-certificatului-covid/
https://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita-asistenta-ingenerarea-certificatului-covid.html
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/asistenta-in-generarea-certificatului-covid-oferita-debiblioteca-judeteana-i-h-radulescu-8593788

NOIEMBRIE
• Denumire: Concurs Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, ediția a LIII-a
• Data: 4-5 noiembrie 2021

https://cjcd.ro/lib/p1e0z0/reg-mos-2021-kuo0cxbt.pdf
https://ripostapenet.ro/2021/08/25/editia-a-liii-a-festivalul-concurs-national-de-literatura-mostenireavacarestilor/
https://damboviteanul.com/2021/10/12/concursul-national-de-literatura-mostenirea-vacarestilor-editia-aliii-a-targoviste-2021/
https://adevarul.ro/locale/targoviste/premiera-nedorita-festivalul-concurs-literatura-mostenireavacarestilor-desfasoara-online-cauza-pandemiei-1_6182920d5163ec427121623a/index.html
https://bazarmedia.ro/2021/11/03/concursul-de-literatura-mostenirea-vacarestilor-exclusiv-online-in-2021din-cauza-epidemiei-de-covid-19/
https://chindiamedia.ro/c-j-dambovita/concursul-national-de-literatura-mostenirea-vacarestilor-la-editia-aliii-a-targoviste-2021/
http://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/-/20211103MV.html
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• Denumire: Seara de carte. Cartea dezbătută:

„Campania pentru dezrobirea Ardealului
şi ocuparea Budapestei (1918-1920)”, autor General G. D. Mărdărescu.
• Data: 11 noiembrie 2021
https://chindiamedia.ro/biblioreca-judeteana-ion-heliade-radulescu/biblioteca-judetena-dambovita-searade-carte-la-targoviste-5/
https://columnatv.ro/campania-pentru-dezrobirea-ardealului-i-ocuparea-budapestei-1918-1920-la-searade-carte-de-la-targoviste/
http://www.targovistea-turistica.ro/ro/web/guest/-/20211110SC.html

• Denumire: Biblioteca Județeană Dâmbovița este acreditată să organizeze cursuri de pregătire și

certificare Digital Citizen

• Data: 23 noiembrie 2021

https://bazarmedia.ro/2021/11/23/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita-este-acreditatasa-organizeze-cursuri-de-pregatire-si-certificare-digital-citizen/
http://dambovita24.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-acreditata-sa-organizeze-cursuri-de-pregatire-sicertificare-digital-citizen-pentru-utilizatori-cu-varste-incepand-de-la-12-ani-care-au-nevoie-decompetente-digitale/
https://incomod-media.ro/2021/11/19/cursuri-de-utilizare-a-calculatorului-si-internetului-organizate-labiblioteca-din-targoviste/
https://www.ziarelive.ro/stiri/consiliul-judetean-dambovita-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescudambovita-telefon-0245612316-fax-0372870442-permisul-ecdl.html

• Denumire: Zilele Bibliotecii
• Data: 24 noiembrie 2021

https://ripostapenet.ro/2021/11/23/afla-programul-zilele-bibliotecii-judetene-ih-radulescu-dambovitatargoviste-24-26noiembrie/?fbclid=IwAR2Fcv8AJ1JTrgBuD3Cgwebaogn3oXFpAQoAjbgqytU3eKlb0g8zor952Ns
https://chindiamedia.ro/biblioreca-judeteana-ion-heliade-radulescu/biblioteca-judetena-dambovita-inperioada-24-26-noiembrie-2021-va-avea-loc-evenimentul-zilele-bibliotecii/
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=JJz9OZ1dxTw

• Denumire: Zilele Bibliotecii , Cafeneaua ANBPR
• Data: 25 noiembrie 2021

VIDEO:
https://www.facebook.com/ripostapenet/videos/427140545797528
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DECEMBRIE
• Denumire: Universitatea „Valahia” din Târgoviște a premiat exceleța în cercetare
• Data: 8 decembrie 2021

https://columnatv.ro/universitatea-valahia-din-targoviste-a-premiat-excelenta-in-cercetare/

• Denumire: Noua componență a Comisiei Naționale a Bibliotecilor (CNB), pentru mandatul 2021-

2023

• Data: 10 decembrie 2021

http://www.cultura.ro/noua-componenta-comisiei-nationale-bibliotecilor-cnb-pentru-mandatul-20212023?fbclid=IwAR168aS2USQubiiglCRsbrjZLDyMvfEdxSoS5TQbZrA8v1KacXLPSIH7Km8
https://columnatv.ro/prof-univ-dr-agnes-erich-noul-presedinte-al-comisiei-nationale-a-bibliotecilor/
https://damboviteanul.com/2021/12/10/prof-univ-dr-erich-agnes-este-presedintele-comisiei-nationale-abibliotecilor-cnb-pentru-mandatul-20212023/?_unique_id=61b36881543db&fbclid=IwAR18G7NYn8Dazj-AU4J06cEAjCeauPdjTuSH2p3BXHt9LP4X1NEB2kggTU

• Denumire: În lumea cărții. Emisiune
• Data: 17 decembrie 2021

VIDEO
https://www.facebook.com/ripostapenet/videos/458061649166677

• Denumire: „Proiectul „Săniuța cu povești”, ediția a II-a 2021
• Data: 17 decembrie 2021

https://damboviteanul.com/2021/12/17/tinere-talente-proiectul-saniuta-cu-povesti-la-biblioteca-judeteanaion-heliade-radulescu/

• Denumire: Magia Crăciunului la Biblioteca Județeană Dâmbovița
• Data: 24 decembrie 2021

VIDEO
https://columnatv.ro/magia-craciunului-la-biblioteca-judeteanadambovita/?fbclid=IwAR0moOlkQFGvV2Ph00uNpDWK7rOH6fJf7ib0Hhat-F1IdN1IhjFRwR8iICw
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ANEXA - 3
Apariţii în presa scrisă

IANUARIE
15 ianuarie 2021
Ediții bibliofile – Mihai Eminescu, expoziții virtuală de carte din colecțiile Bibliotecii Județene
”I. H. Rădulescu” Dâmbovița/ Botea, Roxana Ionela. În Dâmbovița, nr. 8149(15 ian. 2021), p. 2

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

APRILIE
2 aprilie 2021
ZIUA Internațională a Cărții pentru Copii / În Jurnal de Dâmbovița, Nr. 7039(2 aprilie 2021), p.
2. (La Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița s-a desfășurat o activitate culturaleducativă online, pentru a marca Ziua Internațională a Cărții pentru Copii).

MAI
17 mai 2021
14 localități fără bibliotecă / Khalil, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, nr. 7068(17 mai 2021), p.
2. (Directorul Bibliotecii Județene ”I. H. Rădulescu Dâmbovița Erich Agnes, a enumerat
localitățile din județul Dâmbovița care nu au bibliotecă).
24 mai 2021
Sediul Bibliotecii Județene, reabilitat în timpul pandemiei / Khalil, Ștefan. În Jurnal de
Dâmbovița, nr. 7073(24 mai 2021), p. 2
26 mai 2021
La Biblioteca Județeană a fost aprobat bugetul pe 2021/ Khalil, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița,
nr. 7075(26 mai 2021), p. 2.
28 mai 2021
Maratonul vaccinării doar cu buletinul / V. A. În Jurnal de Dâmbovița, nr. 7077(28 mai 2021),
p. 2. (În zilele de 28, 29 și 30 mai la Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița, va avea
loc un maraton de vaccinare).
1

IUNIE
21 iunie 2021
BISERICA îndeamnă la Cultură!/În Jurnal de Dâmbovița, nr. 7092(21 iunie 2021), p. 8. (Peste
200 de elevi și studenți au obținut permis la Biblioteca Județeană datorită implicării
Arhiepiscopiei Târgoviștei).

SEPTEMBRIE
1 septembrie 2021
Gândurile unui bărbat pe tocuri/Cotârță, Mircea. În Dâmbovița, nr. 8308(1 sept. 2021), p. 6. (La
sediul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, a avut loc lansarea volumului
”Gândurile unui bărbat pe tocuri”, autor Lidia Ane-Marie Alexandrescu).
1 septembrie 2021
Umbre rătăcitoare/Cotârță, Mircea. În Dâmbovița, nr. 8308(1 sept. 2021), p. 6. (”Umbre
rătăcitoare”, autor Pascal Quinard este cartea propusă pentru dezbatere în cadrul ”Seara de carte
la Târgoviște” a Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița).
6 septembrie 2021
”Zilele Cetății Târgoviște” debut de amploare/Khalil, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, nr.
7146(6 sept. 2021), p. 1, 8. (Zilele Cetății Târgoviște, debutează cu ”Salonul Editorial” organizat
de Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița.
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 tradiție, Salonului Editorial, organizat de Biblioteca

Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița în
cadrul „Zilelor Cetății”, dorește să faciliteze contactul publicului dâmbovițean și nu numai cu
oferta de carte a celor mai importante edituri din țară, edituri care la această ediție aniversară
(XX) au fost premiate de organizatori).
8 septembrie 2021
”VICTOR Petrescu – 80”, eveniment aniversar/În Jurnal de Dâmbovița, nr. 7148(8 sept. 2021),
p. 3. (Domnul prof. Victor Petrescu, binecunoscut om de cultură, fost director al Bibliotecii
Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, a fost sărbătorit în cadrul unei festivități
organizate de Consiliul Județean Dâmbovița și Biblioteca Județeană Dâmbovița, care a avut loc
la Muzeul de Istorie din Târgoviște).
21 septembrie 2021
AIR Majesty. Michael Jordan/În Dâmbovița, nr. 8322(21 sept. 2021), p. 6. (La Biblioteca
Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița a avut loc lansarea volumului ”Air Majesty.
Michael Jordan”, autor Emil Hossu Longin).
2

30 sept. 2021
”Nocturna bibliotecilor”, eveniment inedit / V.A.. În Jurnal de Dâmbovița, nr. 7164(30 sept.
2021), p. 2
30 septembrie 2021
NOCTURNA bibliotecilor : Bibliorteca spațiu coeziv al comunității/ În Dâmbovița, nr. 8329(30
sept. 2021), p. 6

OCTOMBRIE
4 octombrie 2021
PEDAGOGIA – de la clasici la contemporani/În Dâmbovița, nr. 8331(4 oct. 2021), p. 6. (La
sediul Bibliotecii Județene ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița a avut loc concursul de istorie a
învățământului dedicat elevilor de liceu).
15 octombrie 2021
MEȘTERUL Manole/În Dâmbovița, nr. 8340(15 oct. 2021), p. 6. (La Sediul Bibliotecii Județene
”I. H. Rădulescu” Dâmbovița, a avut loc o nouă întâlnire în cadrul ”Serii de carte la Târgoviște”.

NOIEMBRIE
11 noiembrie 2021
Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920)/Cotârță, Mircea. În
Dâmbovița, nr. 8359(11 nov. 2021), p. 2. (În cadrul ”Serii de carte” care are loc la sediul
Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, cartea propusă pentru dezbatere a fost
”Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920), autor general G.
D. Mărdărescu).
11 noiembrie 2021
Zilele Bibliotecii Județene vor fi organizate online/Khalil, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, nr.
6945(11 nov. 2021), p. 2.
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ANEXA - 4

Amenajări interioare
1. Reabilitare Secţia Periodice-Legislaţie
Înainte de reabilitare

După reabilitare

1

2. Reabilitare Secţia Carte Tehnico-Ştiinţifică
Înainte de reabilitare

2

După reabilitare

3

ANEXA - 5

Publicaţii proprii
-

Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2021

1

-

O viaţă printre cărţi. Victor Petrescu la 80 de ani

-

Calendarul evenimentelor social-culturale 2021

2

-

Bibliografia Dâmboviţei – 2011, 2012, 2013, 2020
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ANEXA – 6

EVENIMENTE CULTURALE - 2021
Ziua Culturii Naţionale

24 ianuarie 1859: făurirea statului român modern

1

L-am luat pe Caragiale cu noi ... în online!

Să redescoperim lumea plină de umor a lui Caragiale

Pe urmele lui Brâncuși - atelier tematic, ediţia a II-a

2

Dragobete - Sărbătorește și Iubește Românește

La mulți ani, Femeie! - program dedicat Zilei Internaţională a Femeii

REMEMBER – program dedicat Zilei Mondiale a Teatrului

3

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii

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

4

Insulă de latinitate într-o mare slavă - program dedicat Zilei Latinităţii

Târgoviștea copiilor, activitate dedicată Zilei Internaționale a Copilului

Programul - Vacanţă la bibliotecă, ediţia a XIII-a

5

Atelierul de Sânziene - activitate dedicată Zilei Universale a Iei

6

Picnic de poveste la Palat - eveniment desfăşurat la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi

Dăm like în parc - ediţia a IV-a

7

Salonul Editorial „I. H. Rădulescu”, ediţia a XX-a

8

Nocturna bibliotecilor: Biblioteca - spaţiu coeziv al comunităţii

Pedagogia: de la clasici la contemporani

9

Zilele Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița

10

Seara de carte la Târgovişte

11

Clubul seniorilor

12

Plăcerea lecturii

Atelierul de angajabilitate

Trenulețul cu povești

13

14

Prietenie…pe o…sfoară…virtuală

15

Ediţii bibliofile - Mihai Eminescu
- expoziţie virtuală de carte -

16

Fascinația culorilor – expoziţie de desene

Salonul Editorial „I. H. Rădulescu” – XX
- expoziție de afişe şi fotografii -

17

O viaţă printre cărţi. Victor Petrescu la 80 de ani
- expoziție foto-documentară -

Dâmbovița de poveste
- expoziție prezentată în cadrul Salonului Editorial -

18

Artă în alb şi negru
- expoziţie de fotografie şi de pictură -

Nicolae Iorga
- expoziţie virtuală de carte -

19

Orașul meu, orașul tău
- expoziţie de desene -

Olimpiada de Benzi Desenate
- expoziţie de desene -
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