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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca
Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, aflată în subordinea sa, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,
cu modificările şi completările ulterioare (OUG r. 68/2013 şi Legea 185/2014), precum şi cu
cele ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a
modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate,
precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2020 la 31.12.2020 reprezentând a treia
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 instituţii:
- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Dâmboviţa (autoritatea
tutelară), Instituţia Prefectului, Primăria Municipiului Târgovişte, primăriile din
judeţul Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic,
Garnizoana Târgovişte Dâmboviţa, Reprezentanţa Comisiei Europene din România.
- instituţii de cultură: Arhiepiscopia Târgoviştei, Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească” Târgovişte, Biblioteca
Naţională a României, alte biblioteci publice judeţene şi universitare din România.
- organizaţii neguvernamentale: ABR, ANBPR, Societatea Scriitorilor Târgovişteni,
Uniunea Ziariştilor din România - Filiala „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Radio
România, Asociația ”Salvați Copii - Filiala Dâmbovița”, Asociația Pentas Super
Omnia, Centrul de cercetări în științe politice și comunicare, Televiziunea Columna
TV, Asociaţia Naţională „Cultul eroilor”, EduCab etc.
- instituții de învățământ: Universitatea „Valahia” din Târgovişte, licee, şcoli şi
grădiniţe dâmboviţene, Consiliul Judeţean al Elevilor.
- edituri / grupuri editoriale / instituţii editoare: ALL; Editura Arhiepiscopiei
Târgoviştei; Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Curtea Veche Publishing; Eikon;
Niculescu; Tritonic; Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte;
etc.
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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 domeniul
pentru copii
Științelor informării
- Lipsa unor spații necesare desfășurării
- Acces gratuit la Internet
de servicii noi de bibliotecă
- Spaţiu modern
- 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 orientată spre cultura de masă,
specifică bibliotecilor

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, expoziţii, întâlniri cu personalităţi 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);
organizarea de cursuri pentru folosirea platformelor de web;
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
educaţionale ale bibliotecii;
obținerea premii şi distincţii
 Premiul I pentru cea mai bună lucrare de specialitate, oferit de ANBPR:
Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa / Agnes Terezia Erich, Victor Petrescu şi Alexandru Ştefănescu,
Editura Bibliotheca
crearea de parteneriate cu organizații non-guvernamentale;
încurajarea voluntariatului;
invitarea decidenţilor cu ocazia unor evenimente importante;
promovarea bibliotecii în locuri mai puţin obişnuite sau în spaţii 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 publicaţiilor proprii;
statisticile privind accesarea site-ului: 120.293 vizite.
Apariţii în presa de specialitate (Anexa 1 şi Anexa 2)

presa on-line
presa scrisă
emisiuni radio şi TV

Nr. articole / apariţii în emisiuni radio şi TV / interviuri
Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa
180
29
 Radio România Actualități
 Radio România Cultural
o Vacanță la Bibliotecă
o Adaptarea activității bibliotecii la criza pandemică

interviuri privind
activitatea şi proiectele
instituţiei

1. Ziua culturii naționale la Târgoviște, ediția 2020 (Columna
TV),
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/835845526863
537/ (16 ianuarie 2020)
2. Colecții speciale ale Bibliotecii Județene „I. H. Rădulescu
Dâmbovița” reflectate în serialul „EX LIBRIS” (Columna
TV)
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/222030900160
7400/UzpfSTkxOTM4MTg5ODE1MDcyNzoyNzI5MjUyNzU
3MTYzNjIz/ (23 ianuarie 2020)
3. Concurs județean cu tematică istorică pentru elevi
(Columna Tv)
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/197248684790
810/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjQ5MjczMD
Q5NDI5ODgzOQ/ (24 ianuarie 2020)
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4. Dragobetele. Sărbătoarea iubirii (Columna Tv)
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/286375766370
6981/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6MjUxNzY5O
TQ5NTEzNTI3Mg/ (24 februarie 2020)
5. Conferinţa de presă a Bibliotecii Județene Dâmbovița
pentru anul 2019 (Columna Tv)
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/339100851091
4580/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkzMjIzNjoyNTI0Mjk0Nzgx
MTQxOTk1/ (27 feburarie 2020)
6. Expoziția de fotografie "Femei celebre" (Columna Tv)
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516336335690
582/ (5 martie 2020)
7. Expoziția de fotografie "Femei celebre" (Columna Tv)
http://columnatv.ro/expozitia-de-fotografie-femei-celebre/
(5 martie 2020)
8. Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița
lansează serviciul ”Întreabă bibliotecarul” (Columna Tv)
http://columnatv.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-lanseazaserviciul-intreaba-bibliotecarul/ (2 aprilie 2020)
9. Biblioteca Județeană Dâmbovița își reia programul cu
publicul din 25 mai (Columna Tv)
https://www.youtube.com/watch?v=2m8D73WrNFQ (21 mai
2020)
10. A început programul ”Vacanță la bibliotecă” 2020
(Columna Tv)
http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-programuluivacanta-labiblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8WKW
N2G26f40s-hrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY (29 iunie 2020)
11. Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița se
alătură campaniei „Citește Românește” (Columna Tv)
https://damboviteanul.com/2020/07/01/video-bibliotecajudeteana-i-h-radulescu-dambovita-se-alatura-campanieiciteste-romaneste/ (1 iulie 2020)
12. Alexandru Ștefănescu, “În umbra marelui Reich: tehnica
de luptă a armatei române pe frontul de est (1941-1944)” –
nouă apariție editorială (Columna Tv)
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-mareluireich-tehnica-de-lupta-a-armatei-romane-pe-frontul-de-est1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-descaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfPYmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0 (5 septembrie 2020)
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13. Simpozionul "Mari voievozi ctitori în cetatea milenară a
Târgoviștei" (Columna Tv)
https://www.youtube.com/watch?v=H3L_7VwuUQ4
(8 septembrie 2020)
14. Deschiderea Salonului Editorial „I. H Rădulescu”
(Columna Tv)
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/765303500679
817/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxMDY2ODM6Vks6NzY1Mz
AzNTAwNjc5ODE3/ (5 septembrie 2020)

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
înaintate către autoritatea tutelară și în rapoarte 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 ne-am confruntat pe parcursul anului 2020, aceste întâlniri nu au mai fost
posibile, activitatea noastră orientându-se aproape exclusiv în mediul on line.

A.5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei
Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu”, prin structura şi mărimea colecţiilor deţinute,
prin specificul produselor şi serviciilor oferite, este o bibliotecă enciclopedică dar care oferă
acces şi la colecţiile speciale şi specializate pentru a răspunde celor mai diverse cerinţe de
informare, de la simpla lectură de loisir până la cercetarea 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 desfăşurării de activități didactice şi de cercetare
specifice Universității ”Valahia” din Târgoviște. Acest tip de utilizator este
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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-şi 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 Dâmboviţa
 rolul de coordonator metodic al bibliotecilor publice de pe raza judeţului
Dâmboviţa face ca Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” să fie un furnizor de
produse şi servicii şi pentru acest tip de utilizatori.

A.6. Profilul beneficiarului actual
Din analizele statistice proprii (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.
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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.
2019

2020

Utilizatori nou-înscrişi

2006

1690

Utilizatori vizaţi

8584

6589

Total utilizatori activi

10590

8279

Evidenţa utilizatorilor activi ai Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa

8279

10590

2019

2020

15

37 6379 657

Casnice

Pensionari

Studenţi

Elevi

Muncitori

Funcţionari
35

179 110

Alte categorii

535

Şomeri

Utilizatori - 2020

Tehnicieni,
Maiştrii

Profesii
intelectuale

Preponderenţa utilizatorilor după ocupaţie

117

215

Evidenţa utilizatorilor Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
după statutul ocupaţional

117

215

535

15

110

35

179

Profesii intelectuale

37

657

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

6379
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Preponderenţa utilizatorilor după vârstă
Sub 14 ani
Utilizatori - 2020

14-25 ani

5255

1301

26-40 ani

41-60 ani

peste 61 ani

888

607

228

Evidenţa utilizatorilor Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
după vârstă

888

607

228
Sub 14 ani
14-25 ani
26-40 ani
41-60 ani
peste 61 ani

1301
5255

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătățirea acesteia
B.1. Adecvarea activităţii 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
organizaţională prezentă, cerinţele viitoare au condus la luarea unor măsuri pe termen mediu
şi lung privind destinul bibliotecii ca instituţie culturală şi impactul acesteia în rândul
comunităţii, locul ei în sistemul cultural şi 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: 2014-2020 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
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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 2020, 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.
- mutarea activităților de animație în mediul on line din cauza situației generate de criza
pandemică.
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 instituţiei astfel încât să se răspundă
cerinţelor de documentare şi loisir ale utilizatorilor, în conformitate cu programa de studiu
pentru fiecare categorie din sistemul educațional, dar şi cu trendul din domeniul beletristic. Sau făcut eforturi pentru fidelizarea utilizatorilor prin cooptarea în programe culturale,
educaţionale sau de voluntariat desfăşurate de către instituţie şi partenerii acesteia,
dezvoltarea de programe pe specificul intereselor lor, promovarea creaţiilor sau a activităţii
acestora etc.
B.3. Analiza principalelor direcţii de acțiune întreprinse
- implicare în campania de promovare a cărților românești, numită Citește
românește, coordonată de ministerul Culturii;
- promovarea accesului la informație prin sistemele informatizate: continuarea
descrierii fondului; digitizarea discurilor de vinil, vederi, microfilme etc.
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asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea
activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook);
publicarea unor lucrări cu caracter de promovare a valorilor culturale 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 învăţământ judeţean şi îşi stabileşte programul de achiziţii pe baza consultării
bibliografiei şcolare şi a propunerilor venite din partea partenerilor;
organizarea de activități de animație culturală în mediul on line

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz
C.1. Măsuri de organizare internă
În perioada raportată s-au emis următoarele decizii privind:
- Decizia nr. 17/09.03.2020 privind stabilirea unei ordini de precădere referitoare la
preluarea sarcinilor de conducere la nivelul instituției.
- Decizia nr. 18/16.03.2020 privind sistarea lucrului cu publicul în contextul
epidemiologic generat de apariția coronavirusului.
- Decizia nr. 20/18.05.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare de
prevenire și combatere a infectării cu SARS COV 2.
- Decizia nr. 31/13.10.2020 privind inventarierea anuală a patrimoniului instituției.

-

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Hot. Consiliul Județean 9/29.01.2020 privind aprobarea Notei de fundamentare
privind cheltuielile de investiții la Biblioteca Județeană Dâmbovița în 2020.
Hot. Consiliul Județean 109/28.05.2020 privind modificarea și completarea Hot.
Consiliul Județean 9/29.01.2020.
Hot. Consiliul Județean 297/28.12.2020 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale
pentru anul fiscal 2021.

C.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada raportată după cum urmează:
12.02.2020, pe ordinea de zi figurând:
-

Discutarea Bugetului aprobat pe anul 2020 și eșalonarea achizițiilor avute în vedere în
conformitate cu Planul anual de achiziții

-

Evaluarea personalului

-

Actualizarea Procedurilor operaționale în conformitate cu noile reglementări

-

Stabilirea unei proceduri privind închirierea Sălii de conferință

-

Diverse
10
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15 05 2020, pe ordinea de zi figurând:
-

Identificarea și stabilirea unor proceduri referitoare la lucrul cu publicul, în contextul
generat de COVID 19, în perspectiva redeschiderii Bibliotecii Județene Dâmbovița
după ridicarea stării de urgență.

-

Oportunitatea achiziționării unui Sterilizator carte.

-

Oportunitatea întocmirii unui Regulament special pentru utilizatori, aplicabil noii
situații pandemice.

-

Schimbarea site-ului Bibliotecii astfel încât să corespundă noilor cerințe impuse de
mutarea accentului pe on line.

-

Modalități noi de desfășurare a activităților de animație culturală.

- Oportunitatea igienizării instalației de climatizare.
- Diverse
Consiliul Științific s-a întrunit în perioada analizată după cum urmează:
23 noiembrie 2020, pe ordinea de zi figurând:
-

Propuneri privind Planul de activități culturale pentru anul 2021.

-

Propuneri privind Activitatea editorială a Bibliotecii pe anul 2021.

C.4. Dinamica şi evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancționare)
Perfecționarea continuă
 Curs de Instruire pentru utilizarea platformei on line Zoom noiembrie 2020 (27
participanți- toți salariații bibliotecii)
 Curs de perfecționare privind aplicarea Regulamentului general pentru protecția
datelor (GDPR) 14-15 12. 2020-( Faur Ileana)
Evaluarea personalului/Promovarea personalului
 Evaluarea anuală a personalului s-a făcut în conformitate cu legislația în vigoare.

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.
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 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 – 3)
 Reabilitarea și modernizarea Secției Multimedia –Internet
 Reabilitarea și modernizarea grupului sanitar pentru public (parter)
 Reabilitarea Sălii de lectură.
C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității
sau a altor organisme de control din perioada raportată
- Control Curtea de Conturi a României, Camera de conturi Dâmbovița pe tema: Audit
financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2019 (02-26-03
2020/29.06-31.07.2020)
o Recomandarea echipei de audit cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi
luate în vederea înlăturării abaterii constatate: nu este cazul, abaterea fiind
remediată în timpul misiunii de audit.
- Control ISU Basarab (25-26.06.2020)- verificarea respectării legislației în domeniul
situațiilor de urgență.
o Remedierea iluminatului de securitate

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: 2019-2020
Buget de Venituri şi Cheltuieli
2019
2020
Venituri totale (lei) din care :
92,18%
93,60%
Alocaţii/subvenţii
92,16%
93,53%
Fd externe nerambursabile
92,47%
94,95%
Cheltuieli totale (lei) din care :
92,18%
93,60%
Cheltuieli de personal
93,20%
95,90%
Bunuri si servicii
88, 16%
82,98%
Cheltuieli de capital
98,27%
98,10%
Fd externe nerambursabile
92,47%
94,95%
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Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice- Cheltuieli
Comparativ 2019-2020
Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

1

TOTAL CHELTUIELI

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6
2.3

CHELTUIELI CURENTE
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Bunuri și servicii (total)
Furnituri de birou
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
Reparaţii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detaşări, transferări
Deplasări în străinătate
Cărți, publicaţii și materiale documentare
Pregătire profesionala
Protecţia muncii
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
Finanţare de la UE
Cofinanţare CJD
VENITURI ÎNCASATE (VIRATE 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
5
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Plăți efectuate Plăți efectuate
2019
2020
2761822
2805118
2486463
1922214
564249
276208
31934
7880
83695
6385
3763
4334
16476
103195

2494545
2048097
446448
239557
18366
7915
78632
5591
2258
3497
17898
85015

18546

20385

48253
86992
1500
138625
9950
2721
90411
184.948

34821
30695
138
134359
1000
5878
120666
189.907

92346
92602
-

95053
94854
-
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Indicatori financiar-contabili
2020
9,3%
73,1%
4,3%
338.82

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 subvenţie

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.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr documente intrate
Număr de documente consultate

5.
6.
7.
8.

Număr activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (nu comunicate de presă)
Număr de utilizatori activi
Număr de expoziţii

9.
10.
11.
12.

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

14

2020
din subvenţie: 338,82
(buget realizat: 2805118/
utilizatori activi: 8279)
189907
6411
- 73699 (tradiţional)
- 320 (online)
21
209
8279
- 129 (tradiţionale)
- 160 (online)
27/245
2844
47.722
190 (total frecvență:
47.722/ nr. zile lucrătoare:
251)
5
120.293
8,94 u.b.
consultate/utilizator (doc.
difuzate 74019 / utilizatori
activi 8279)
21,29% (doc. difuzate
74019 /347536 total u.b. din
colecţiile bibliotecii)
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17.

Indicele de atragere la lectură

18.

Indicele de dotare carte
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9,05% din populaţia
Târgoviştei este înscrisă la
Biblioteca Județeană (8279
utilizatori /91.447 populația
orașului)
3,8 u.b./locuitor (total
347536 u.b. din colecţiile
bibliotecii / 91.447
populaţia oraşului)

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 achiziţii pentru
optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor
- OS 1 Demersuri
în vederea creşterii fondurilor bugetare necesare
achiziţionării de documente
- OS 2 Înnoirea fondului documentar
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, menţinerea şi adecvarea unor servicii publice de bibliotecă în deplină
concordanţă cu diversitatea şi complexitatea cererilor beneficiarilor
- OS 1 Dezvoltarea programelor destinate micilor utilizatori și părinților
acestora: Vacanță la bibliotecă, Școala Altfel etc.
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-

-

-

-

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 Școala Altfel
- OS 5 Salonul editorial ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița
- OS 6 Zilele Bibliotecii
- OS 7 Ziua Educației
- OS 8 Seara de carte
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 modalităţile clasice şi cele moderne de
interacţiune, între funcţia tradiţională, custodială şi tendinţele novatoare.
Noile tehnologii ale informării au schimbat şi vor schimba într-un ritm accelerat
instrumentele de lucru ducând la crearea de noi servicii şi produse pe care le oferă biblioteca
publică în ansamblul ei. Acest fapt a fost cu atât mai elocvent în perioada raportată, din cauza
situației pandemice cu care ne-am confruntat. 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.
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În conformitate cu Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului
naţional: 2014-2020 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 cunoaşterii; identificarea priorităţilor
naționale şi locale de finanţare a activităţilor de bibliotecă (Salonul editorial, Vacanţă la
bibliotecă); modernizarea bibliotecii în funcţie de bugetul alocat; formarea profesională
continuă a personalului (trimiterea la cursuri de perfecționare în funcţie de priorităţile
instituţiei 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 educaţional (organizarea a numeroase acţiuni culturale de impact pentru publicul
larg); asigurarea condiţiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de
bibliotecă (darea în folosință a unui spațiu destinat colecţiilor de patrimoniu, care necesită
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 vorbeşte din ce în ce mai des,
dar în practica acestor instituţii nu-şi găseşte întotdeauna aplicarea şi consensul. În sectorul
non-profit obiectivul principal ar trebui să fie interesul public sau deservirea promptă a
publicului, impunându-se necesitatea orientării spre utilizatori, spre nevoile lor
informaţionale.
Strategia de marketing
− Analiza SWOT;
− Descrierea misiunii și scopului bibliotecii;
− Stabilirea Obiectivelor;
− Elaborarea unui plan de activități;
− Stabilirea Bugetului;
− Identificarea Beneficiarilor;
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− 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;

E.6. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management
 Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii
Pentru a asigura o bună informare a comunităţii, biblioteca, prin software-ul
specializat de bibliotecă LIBERTY 5, oferă informaţii despre fondul de publicaţii existent în
baza de date a instituţiei, posibilitatea de a vizualiza de pe orice calculator conectat la Internet
cărţi sau articole în format electronic şi imagini caracteristice publicaţiilor deţinute în baza de
date, cu vizualizare în timp real. Prin modulele sale: Achiziţie, Circulaţie, Catalogare,
Periodice, Catalog on-line, software-ul LIBERTY permite personalizarea totală atât a
formatelor de introducere a datelor, cât şi a celor de tipărire a rapoartelor şi statisticilor; deţine
facilitate de interogare simultană a mai multor biblioteci; permite accesarea preferenţială a
resurselor on-line catalogate. De asemenea, numărul resurselor ce pot fi catalogate este practic
nelimitat, depinzând doar de spaţiul de hard disk disponibil.
 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
motivaţiile utilizatorilor şi cu cerinţele impuse de dinamica vieţii sociale şi economice din
cadrul comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea.
Ajustarea ofertei în funcţie de preferinţele de lectură ale utilizatorilor 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: achiziţionarea curentă de
documente, abonamente pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii, depozit legal,
schimb interbibliotecar.
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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.
 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,
Școala Altfel, 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
- introducerea etapizată în baza de date a fondului de documente existent 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: discurilor de vinil, vederilor, manuscriselor, diapozitivelor etc
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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.
Introducerea în sistem informatizat a fondului de carte

Înregistrări - unităţi de biblioteca

2019

2020

24025

21982

Introducerea în sistem informatizata fondului de carte
(înregistrări unităţi de bibliotecă)

24025

21982
2019
2020

-

Din totalul de 347536 u.b. sunt introduse în sistem informatizat 327176 u.b.
(aproximativ 94 %).
Unităţi de bibliotecă barcodate
Unităţi de bibliotecă barcodate

2019

2020

13615

22040

Unităţi de bibliotecă barcodate

13615

2019

22040

2020
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 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 informaţionale puse la
dispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a acestora.
Achiziţie – unităţi bibliotecă: 2020
TIP DOCUMENT
CĂRŢI
PERIODICE
CD
DVD
DISC VINIL
TOTAL

2019
5049
317
140
147
5653

2020
4197
300
96
84
132
4809

Achiziţie – număr titluri: 2020
TIP DOCUMENT
CĂRŢI
PERIODICE
CD
DVD
DISC VINIL
TOTAL

2019
1932
33
140
147
2252

2020
1516
38
96
84
132
1866

Depozit Legal (2020)
TIP DOCUMENT
CĂRŢI
PERIODICE
CARTE ELECTRONICĂ
EFEMERIDE
PERIODICE
ELECTRONICE
TOTAL

NR. VOLUME
236
113
7
108
2

NR. TITLURI
230
70
7
100
2

466

409

Donaţii (2020)
TIP DOCUMENT
CĂRŢI
PERIODICE
CD
DVD
TOTAL

NR. VOLUME
970
166
0
0
1136
21
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Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă, au fost
luate în evidenţa primară (clasic) şi individuală (automatizat).
Pe parcursul perioadei raportate s-a avut în vedere înzestrarea bibliotecilor din judeţ cu
publicaţii provenite din donaţii primite de Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
sau prin transfer. Astfel, au fost transferate 4091 u.b. în valoare de 16789.63 lei lei.
Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene “I. H.
Rădulescu” Dâmboviţa la data de 31 decembrie 2020 este de 347.536 u.b. în valoare de
2060799,22 lei.
 Programul editorial al Bibliotecii (Anexa - 4)
- Centenarul Lecturii Publice la Târgoviște: 1920-2020/ Agnes Terezia Erich; Victor
Petrescu; Alexandru Ștefănescu. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2020
- Revista Curier: 2020 (2 numere)
- Calendarul anual al diverselor forme de manifestări culturale
- Bibliografia Dâmboviţei (2014-2019)
 Programul de organizare manifestări științifice şi profesionale tematice (Anexa - 5)
o Evenimente de tradiție cu participare fizică
- Ziua Culturii Naţionale
-

Seara de carte la Târgovişte

-

Pe urmele lui Brâncuși - atelier tematic

-

Dragobete

-

Vacanţă la bibliotecă - ediţia a XII-a

-

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

-

Clubul de filosofie

-

Clubul seniorilor

-

Cercul de pictură

o Evenimente de tradiție desfășurate în mediul on line
- Costumul popular, rost și rostire românească - Ziua Universală a Iei
-

Şcoala Altfel – Poveste de iarnă la bibliotecă

-

Zilele Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița - 2020. Din program:
dezbateri ştiinţifice; dezbateri profesionale; premiile Bibliotecii pentru anul 2020;
lansări de carte; expoziţii de pictură; activități dedicate celor mai tineri utilizatori

-

Săniuța cu povești - maraton de povești citite de utilizatori ai bibliotecii

-

Joia Cu Carte împrietenește copiii cu cărțile și promovează cititul
o partener în proiectul Asociației Tricycle, Incubator107 Sibiu

-

Ascultă 5 minute de muzică clasică
o partener în proiectul realizat de Radio România Muzical
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o Conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri
Cu participare fizică
- Târgovişte: istoric, personalități şi evenimente: conferință în cadrul Zilei Culturii
Naţionale
-

Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor

-

Xenofobie şi antisemitism în secolul al XX-lea: eveniment dedicat Zilei Naţionale de
Comemorare a Holocaustului

Online
- Halloween-ul pro și contra: dezbatere la care au participat bibliotecari, educatori,
profesori, etnologi dar și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române
-

Rolul bibliotecii în perioade de criză - dezbateri ştiinţifice în cadrul Cafenelei
ANBPR Filiala Dâmboviţa

-

Europa din satul meu - dezbateri profesionale în cadrul programului realizat de
Zilele Bibliotecii

o Concursuri judeţene
Cu participare fizică
- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor
-

Pedagogia: de la clasici la contemporani

Online
- Cel mai tare costum de Halloween
-

Orașul meu, orașul tău - concurs de desene şi eseuri
o partener în proiectul Bibliotecii Judeţene Brăila

o Lansări de carte
- Colecţiile speciale ale Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa /
Agnes Terezia Erich; Victor Petrescu; Alexandru Ştefănescu
-

Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor. Studii şi articole dedicate
Centenarului Marii Uniri / Mircea Dogaru; Viorel Ciobanu

-

Târgoviște - reședință a Mitropoliților munteni - 500 de ani de la mutarea
oficială a Mitropoliei de la Curtea de Argeș / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

-

Vlad Țepeș - apărător al civilizației creștine / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

-

Tudor Vladimirescu, personalitate complexă a neamului românesc - 240 de ani
de la nașterea sa / Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei

-

În umbra Marelui Reich : tehnica de luptă a armatei române pe Frontul de Est
(1941-1944) / Alexandru V. Ștefănescu
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-

Monștrii cu bot de catifea / Simona Poclid

-

Trilogia Contact - Cartea I: Dictatura rațiunii / Flip Moraine

-

Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba / Thanas Medi

-

Săptămâni interioare. Jurnal de coronavirus / Ionuț Iamandi

-

Jurnal din vremea pandemiei. Optzeci de zile în jurul casei sau Cum am luat
parte la o contraistorie / Tiberius Vasiniuc

-

Numele meu este Tu / Ecaterina Petrescu Botoncea
Adaptarea cinematografică a operelor literare - Aporii. Prejudecăți. Noi
perspective / Anda Ionaș Ecaterina

-

Întuneric fără rost și Mai e o zi până mâine / A. T. Branca

-

Printre sportivi - Acțiunile Securității în Problema Sport / Valentin Vasile

-

Despre a fi nimic pentru a putea fi totul. O altfel de autobiografie dintr-o tristă
Românie / Cristina Dinu

-

Drumul literelor şi Odihna neodihnei / George D. Piteş

-

Modulele singurătăţii şi Întoarcerea la inocenţă / Savian Mur

-

Te rătăcesc prin gânduri ca să te regăsesc / Mihaela Banu

-

Fecioara Maria şi Un thriller psihologic / Corin Bianu

-

Oglinda timpului / Ecaterina Chiriţă Bazilescu

-

Istoria Târgoviştei militare / Gheorghe Şerban; George Coandă

-

Elegie cu chip de scorpion / Vali Niţu

-

Marea mută / George Ioan Canache

-

Ţinutul fără ceas / Vasile Didoacă Dojană

-

Monumentele eroilor dâmboviţeni – Memorii eterne ale neamului românesc,
ediţia a 2-a. / Gheorghe Şerban (coordonator)

-

Litere. Istoria unei reviste de cultură dâmboviţene (2000-2020) /Mihai Stan;
Alexandru Muscalu

-

Lecturi empatice 4 / Mihai Stan

-

Din istoria unei grupări literare: 2015-2020/Mihai Stan (coordonator)

-

Educația prin e-learning / Doina Banciu; Ben-Oni Ardelean; Larisa Ivașcu; Daniel
Fodorean

-

Centenarul lecturii publice la Târgovişte: 1920-2020 /Agnes Terezia Erich; Victor
Petrescu; Alexandru Ştefănescu

o Lansări reviste
- Revista Curier, Nr. 1, 2 / 2020
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o Expoziţii
Cu participare fizică
- Vreme trece, vreme vine…

o expoziție de grafică/Alexandru Coman
-

Pe urmele lui Brâncuși
o expoziție de pictură dedicată vieții lui Constantin Brâncuși

-

Femei celebre
o expoziție de fotografie realizată cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

-

Ziua Naţională a iei
o expoziție de materiale etnografice

-

Despre oameni și sunete
o expoziție de arte vizuale
o parte din Festivalului Internaţional „Super”

-

2020 - Anul Beethoven

-

Romanţa în colecţiile Secţiei Multimedia

-

Ziua Mondială a Educaţiei

-

Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului

Online
- Biblioteca în pandemie
o expoziţie de picturi realizate de elevii Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”
-

Poezia culorilor
o lucrări realizate de Elena Grigorescu

-

Oraşul meu, oraşul tău
o expoziţie cu lucrările participanţilor

-

Olimpiada de benzi desenate
o expoziţie cu lucrările participanţilor

-

Poveste de iarnă la bibliotecă
o expoziţie din colecţiile Secţiei Multimedia.

o Evenimente realizate în parteneriat
Cu participare fizică
-

Piaţa Seminţe cu Suflet
o târg cu semințe de legume oferite gratuit de voluntarii Grupului Semințe cu
Suflet

-

Interact Interart
o eveniment caritabil organizat de Interact Club Târgovişte
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Despre oameni și sunete
o proiecţie de scurtmetraje realizate de adolescenți
o parte din Festivalului internaţional „Super”

-

Concertul olimpicilor
o eveniment organizat de Catedra de vioară a Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”

o Proiecte şi cursuri cu participare online
- Olimpiada de Benzi Desenate
o concurs național de benzi desenate
-

Trenulețul cu povești
o o călătorie virtuală pornită de la Biblioteca Pietrari prin bibliotecile țării.
o derulat timp de 13 săptămâni

-

Genial.ly pe înțelesul tuturor
o noi modalități de a face atractive informațiile predate în mediul online/
profesor Cristina Grosu

-

COLIBLITE: împreună pentru comunități digitale dezvoltate
o organizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR) în parteneriat cu Asociația ActiveWatch.
o cum putem contribui prin discuții și activități la dezvoltarea comunităților
noastre, inclusiv prin utilizarea tehnologiei: cyberbullying, fake news,
jocurile online ca instrument de educație și gestionarea timpului petrecut în
fața micului ecran

-

Utilizarea platformelor on-line: Zoom, Google Meet și Webex : curs

-

Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare, ediția a 2-a
o eveniment organizat în contextul Programului Național LecturaCentral,
susținut anual de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în
parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

-

Schimb de experiență cu alte centre EDIC din Uniunea Europeană
o schimb de experiență desfășurat pe platforma online Webex

-

Sfoara virtuală
o întâlnire de lucru a bibliotecarilor din bibliotecari din România și Republica
Moldova
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Dezvoltarea Culturii Organizaționale în Biblioteci în contextul COVID-19
o Webinar pentru promovarea unui mediu de comunicare de natură culturaleducativ printr-o dezbatere ce a reunit specialiști din bibliotecile universitare,
școlare și publice din țară și din Republica Moldova

-

Symposia Investigatio Bibliotheca: Bibliotecile din învățământ în proces continuu
de dezvoltare și transformare
o Conferința științifică internațională

-

Utilizarea platformei ZOOM
o program de pregătire profesională

-

Accesul la informație (conținut) și licențe deschise
o program dedicat Zilelor Științei, ediția a 3-a

-

Cum gestionăm schimbările aduse de pandemia de Covid 19?
o întâlnire cu secretarul de stat Raed Arafat

-

La o cafea online cu bibliotecarii
o conferință organizată de Centrul Național de Excelență Profesională din
Republica Moldova

-

Atenție, se filmează un picționar!
o în cadrul proiectului realizat de Asociația Informală a Vocilor pentru
Incluziune, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Asociația GHEP

-

Audio povești la Biblioteca Județeană Dâmbovița
o în parteneriat cu doamna Andreea Cornea, dorindu-se a fi un instrument al
educației nonformale

-


-

Secret Santa
Program de dezvoltare a bibliotecii digitale
digitizarea vederilor
digitizarea discurilor de vinil
digitizarea manuscriselor
digitizarea diapozitivelor

 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;
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Întocmirea de proceduri operaționale și regulamente în vederea asigurării funcționării
și organizarea de evenimente specifice de către bibliotecile municipale, orășenești și
comunale din județ: 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;

-

Organizarea de grupuri de comunicare cu bibliotecarii din teritoriu pe whatsapp,
ținând cont de situarea socio-economică și geografică a fiecărei biblioteci, precum și
de proiectele în care sunt implicate;

-

Susținerea de 5 training-uri online în perioada mai-iunie 2020 prin platforma Skype
pentru instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării platformelor online Zoom și
Webex Meet pentru organizarea de evenimente în acest mediu.
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: 82


2 municipale (Târgovişte şi Moreni)



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



75 comunale

− la acestea se adaugă
o

9 filiale funcționale: Titu Târg, Bezdead (sat Măgura), Crângurile (sat
Pătroaia), Finta (sat Gheboaia), Gura Foii (sat Bumbuia), Gura Ocniţei (sat
Săcuieni şi Adânca), Ludeşti (sat Scheiu) şi Şotânga (sat Teiş).

o S-a continuat activitatea de dotare cu mobilier corespunzător, echipamente
IT+licențe şi fond de documente cu sprijinul Bibliotecii Judeţene Ion Heliade
Rădulescu Dâmboviţa prin programul EduCaB. Astfel, în 2020 au fost
transferate către bibliotecile din teritoriu: 4.128 unități de bibliotecă, 12
birouri, 12 minilaptop-uri cu licențe aferente, 21 monitoare pentru calculator.
− în 13 localităţi nu funcţionează biblioteca: Buciumeni, Corbii Mari, Corneşti, Iedera,
Lungulețu, Malu cu Flori, Petreşti, Pietroșița, Răscăieţi, Râu Alb, Runcu, Șotânga și
Valea Lungă.

28

Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa

Raport de activitate 2020

E.8. Alte evenimente, activităţi specifice instituției, planificate pentru perioada de
management
EUROPE DIRECT - proiect cofinanțat de Consiliul Județean Dâmbovița în valoare totală
de 40.050 euro în anul 2020, 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
- Zilele Porților Deschise la Centrul de Informare EUROPE DIRECT Târgoviște
o 13 – 16 octombrie online
- Gala punctelor de informare europeană, a partenerilor şi voluntarilor EUROPE
DIRECT Târgovişte
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 8 cluburi de coding în 7 biblioteci locale și Biblioteca
Județeană Dâmbovița pentru familiarizarea cu bazele competențelor de coding
pentru elevi de gimnaziu.
Maratonul de povești pentru copii
- 70 de bibliotecari din 24 de județe ale României și din Republica Moldova
- 17 biblioteci dâmbovițene
COLIBLITE (COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for MLF children - progetto
Erasmus)
- necesitatea de a promova și a preda abilități digitale de bază. Grupurile țintă:
personalul bibliotecilor, copii, tineri și părinți.
Prietenie…pe o… sfoară...virtuală
- august – octombrie 2020
- stimularea interesului pentru lectură în rândul copiilor
Dare to care! – Îndrăznește să îți pese!
- proiect adresat adolescenților
- 23 de biblioteci publice din județ
Olimpiada de benzi desenate: : 100 de ani de la prima prezentare oficială a steagului
olimpic
- sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în parteneriat cu Academia
Olimpică - filiala Caras-Severin și Muzeul Municipiului București
- 140 de biblioteci publice
o 46 din județul Dâmbovița
- concurs național de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și
conștientizare a valorilor culturale naționale, europene și internaționale, în rândul
elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal
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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 pilot în anul 2020 în două biblioteci comunale (Conțești și Raciu) și una
orășenească (Titu).
Cum gestionăm schimbările aduse de pandemia de Covid-19
- Despre emoții și gestionarea lor/ Lidia Calciu, psihoterapeut analist
- Tehnicile propagandei și de ce credem în teoriile conspirației/ Nicoleta Fotiade,
educator media și președinte Mediawise Society
- Sănătatea publică și răspunsul autorităților în timpul crizelor sanitare cum este și
pandemia de COVID-19/ Raed Arafat - Secretar de Stat și Șef pentru
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
- Vrei să fii sănătos? Întreabă la bibliotecă!/ Cristina Isar, vicepreședinte al
Centrului Național de Studii pentru Medicina Familiei; Cristina Vladu, expert în
politici de sănătate
- Psihologia supraviețuirii, cum identificăm și cum depășim un atac de panică,
stimuli de stres din viața cotidiană și cum dezvoltăm o mentalitate de
supraviețuitor/Raluca Șteblea, educator și formator
Crăciun împreună
- eveniment online realizat în perioada 16 – 31 decembrie 2020
- 40 de biblioteci din România (17 din Dâmbovița)
- au fost promovate tradițiile și obiceiurile din diferite zone ale țării
Concursul Internațional pentru copii și tineri, „Pe aceeași undă”
- organizat de Biblioteca Națională pentru Copii din Ucraina, Secția Națională a
Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) și Asociația
Bibliotecilor pentru Copii din Ucraina.
- dedicat Deceniului Internațional al apropierii între culturi (2013 -2022), declarat de
ONU
- formarea abilităților comunicative ale copiilor și adolescenților orientate spre
cunoașterea valorilor culturale naționale și universale
- formarea atitudinii tolerante față de alte popoare, culturi și tradiții
- 43 biblioteci din România (locul 1 fiind ocupat de Biblioteca Orășenească Titu cu
lucrarea Dariei Maria Sandu)
Insula de poveste
- Asociația OvidiuRo, Dedeman și Fundația Progress
- Promovarea lecturii în rândul copiilor care provin din familii care nu-și permit a
cumpăra cărți
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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 abilităţii de a comunica
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.

*

*

*

Furnituri de birou

*

*

*

27000

Materiale pentru curăţenie

*

*

*

10000

Încălzit, iluminat şi forţă motrice

*

*

*

100000

Apă, canal şi salubritate

*

*

*

8000

Carburanți si lubrifianți

*

*

*

4000

Piese de schimb

*

*

*

6000

TOTAL CHELTUIELI DE
PERSONAL

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

lei
2.102.000

-

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,
internet
Materiale şi prestări servicii cu
caracter funcţional
Alte bunuri şi servicii pt. întreținere şi
funcţionare
Reparaţii curente

*

*

*

22000
23000

*

*

*

110000

*

*

*

50000

Alte obiecte de inventar

*

*

*

45000

Deplasări interne, detașări, transferări

*

*

*

3000

Deplasări externe

*

*

*

6000

Cărți și publicații

*

*

*

140000

Pregătire profesională

*

*

*

10000

Protecţia muncii

*

*

*

7000
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DENUMIRE

UM

CANTITATE

P.U.

Cheltuieli materiale

VALOARE
lei
571.000

Cheltuieli de capital

*

*

*

abonament

1

*

Prelungire abonament - Adobe Photoshop
Licensing Subscription

abonament

1

Abonament Adobe Premiere

abonament

1

Prelungire abonament - echipament Next
Generation Firewall Antivirus

5600

*

3000

*

3000

Copiator color A3

buc.

Switch cu minim 48 porturi

buc.

1

*

4500

Scaner documente

buc.
*

1
*

*
*

127.900
65000

Finanțare de la Uniunea Europeana

*

*

*

32500

Cofinanțare- cheltuieli neeligibile(Europe
Direct)
Total

*

*

*

32500

*

*

*

2.897.000

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

1

159.000

*

15000

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

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. eliminarea din baza de date a
unităţilor de bibliotecă
transferate către alte biblioteci
locale sau casate/ Atins
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Programul/
Proiectul
2. Program de
diversificare şi
adecvare
permanentă a
politicilor de
achiziţii pentru
optimizarea
cerinţelor de
lectură ale
utilizatorilor
3. Programul
editorial al
Bibliotecii

Observaţii

5. Programul de
organizare
manifestări
ştiinţifice şi
profesionale
tematice

7. Program de
dezvoltare a
bibliotecii
digitale
5. Program de
asistență
metodologică

Scopul
1.
2.
3.
4.

Achiziții/ Atins
Depozit legal/ Atins
Donaţii/ Atins
Informarea permanentă a
utilizatorilor asupra tuturor
resurselor informaţionale puse
la dispoziţia lor şi evaluarea
gradului de utilizare a
acestora/Atins

1. Editarea revistei Curier/ Atins
2. Editarea Calendarului anual al
diverselor forme de
manifestări culturale/ Atins
3. Editarea lucrării Centenarul
Lecturii Publice la Târgoviște:
1920-2020/ Atins
4. Bibliografia Dâmboviţei/
Atins
1. Ziua Culturii Naţionale/Atins
2. 24 ianuarie 1859 în conştiinţa
românilor/Atins
3. Caragialiana/Atins
1. Şcoala Altfel/ Parţial atins
2. Vacanţă la bibliotecă/Parțial
Atins
4. Salonul editorial “I. H.
Rădulescu” /Atins
5. Zilele Bibliotecii „I. H.
Rădulescu” /Atins
6. Seara de carte/Atins
1. digitizare vederi/Atins
2. digitizarea discurilor de
vinil/Atins
3. digitizarea presei arhivate pe
microfilme/Atins
4. manuscrise/Atins
1. Constituirea unei baze de date
de specialitate (monografii,
documente de referinţă,
publicaţii seriale, standarde şi
instrumente de lucru,
metodologii etc.) /Atins
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-

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

-

Din motive de pandemie
Din motive de pandemie

-

Desfășurat on line

-

Desfășurat hibrid
500
265

-

4 role

- 730
Actualizare Proceduri
Operaționale:
- Protecția datelor cu caracter
personal;
- 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
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Scopul

Observaţii
raport cu prevenirea
răspândirii Sars Cov 2 etc.

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

Programul EduCaB
- Metodologie de lucru cu
adolescenți – 24 participanți
- Modalități alternative de
comunicare – social media –
51 participanți
- Utilizarea platformelor
Zoom, Webex Meet și Google
Meet pentru organizarea de
evenimente online: 120
bibliotecari
- COLIBLITE – Împreună
pentru comunități digitale:
14 bibliotecari
- Bazele biblioteconomiei: 8
bibliotecari
- Școala de vară pentru noii
bibliotecari: 1 participant
(organizat de ANBPR).

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

-

-

introducerea etapizată în baza de date a fondului de
documente existent în colecțiile 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
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-

Descriere
Ziua Culturii Naţionale
24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor
Caragialiana
Şcoala Altfel
Vacanţă la bibliotecă
Salonul editorial “I. H. Rădulescu”
Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu”
Seara de carte

5. Program de dezvoltare a
bibliotecii digitale

-

digitizarea vederilor
digitizarea discurilor de vinil
digitizarea manuscriselor
digitizarea diapozitivelor

6. Program de asistență
metodologică

-

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.

-

7. Modernizarea continuă a
spațiilor bibliotecii

-

Reamenajarea unor spații dedicate utilizatorilor

Manager,
Prof. univ. dr. Agnes Terezia Erich
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ANEXA - 1

Apariţii online

IANUARIE
• Denumire: Clubul de filosofie. Tema dezbătută: ”Reîncarnarea”
• Data: 9 ianuarie 2020
https://ripostapenet.ro/2020/01/09/reincarnarea-clubul-de-filosofie-intalnire-la-biblioteca-judeteanaih-radulescu-dambovita-targoviste/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/astazi-are-loc-prima-intalnire-a-clubului-defilosofie/
http://www.targovistea-turistica.ro/de/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-9-ianuarie-2020
https://generatia9.eu/2020/01/09/oi-9-ianuarie-2020-ora-17-30-la-sediul-bibliotecii-judetene-i-hradulescu/
• Denumire: Ziua Culturii Naționale
• Data: 15 ianuarie 2020
https://voceadambovitei.ro/2020/01/15-ianuarie-ziua-culturii-nationale-la-biblioteca-judeteana-i-hradulescu/
https://dbonline.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-i-h-radulescudambovita-si-arhiepiscopia-targovistei/
https://incomod-media.ro/2020/01/13/program-activitati-ziua-culturii-nationale-la-biblioteca-i-hradulescu-targoviste/
https://targovistelive.ro/ziua-culturii-nationale-la-biblioteca-ih-radulescu/
http://www.ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/program-activitati-ziua-culturii-nationale-labiblioteca-i-h-radulescu-targoviste-7941361
http://www.ziardambovita.ro/de-ziua-culturii-nationale-acces-gratuit-tuturor-categoriilor-de-publicin-muzeele-din-municipiul-targoviste/
http://www.targovistea-turistica.ro/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-15-ianuarie-2020
https://adevarul.ro/locale/targoviste/amplu-program-dedicat-zilei-culturii-nationale-bibliotecajudeteana-1_5e1e9eb75163ec427120406a/index.html
https://reporterpenet.ro/amplu-program-dedicat-zilei-culturii-nationale-la-biblioteca-judeteana-2/
VIDEO:
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/835845526863537/
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• Denumire: Seara de carte la Târgoviște. Cartea dezbătută: „Continentul barbar”, autor Keith
Lowe.
• Data: 16 ianuarie 2020
https://ripostapenet.ro/2020/01/16/continentul-barbar-seara-de-carte-la-targoviste-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita/
https://voceadambovitei.ro/2020/01/continentul-barbar-dezbatere-in-cadrul-serii-de-carte-de-labiblioteca-i-h-radulescu/
http://www.ziare.com/targoviste/stiri-life-show/la-seara-de-carte-se-discuta-continentul-barbar-dekeith-lowe-7945952
https://targovistelive.ro/seara-de-carte-3/
https://www.ziarelive.ro/stiri/la-seara-de-carte-se-discuta-continentul-barbar-de-keith-lowe.html
• Denumire: Clubul de filosofie. Tema dezbătută: ”Religie și societate”
• Data: 23 ianuarie 2020
https://www.radiominisat.ro/10061Despre_religie_%C8%99i_societate,_m%C3%A2ine,_la_Clubul_de_filosofie,_g%C4%83zduit_de
_Biblioteca_Jude%C8%9Bean%C4%83_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba!.html
https://targovistelive.ro/despre-religie-si-societate/
• Denumire: COLECȚII SPECIALE ALE BIBLIOTECII JUDEȚENE "I. H. RĂDULESCU"
DÂMBOVIȚA, REFLECTATE ÎN SERIALUL "EX LIBRIS"
• Data: 23 ianuarie2020
VIDEO:
https://www.facebook.com/turnulcetatii/videos/2220309001607400/UzpfSTkxOTM4MTg5ODE1M
DcyNzoyNzI5MjUyNzU3MTYzNjIz/
• Denumire: CONCURS JUDEȚEAN CU TEMATICĂ ISTORICĂ PENTRU ELEVI
• Data: 24 ianuarie 2020
https://targovistelive.ro/concurs-judetean-cu-tema-24-ianuarie-1859-in-constiinta-romanilor/
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/concurs-judetean-cu-tema-24-ianuarie-1859-in-constiintaromanilor/6260060
https://www.radiominisat.ro/10058Ziua_Unirii,_marcat%C4%83,_m%C3%A2ine,_la_Biblioteca_Jude%C8%9Bean%C4%83_D%C3
%A2mbovi%C8%9Ba_printr_un_concurs_jude%C8%9Bean_pe_teme_istorice!!.html
https://incomod-media.ro/2020/01/22/concurs-pentru-liceeni-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescudambovita/
VIDEO:
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/197248684790810/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxM
DY2ODM6MjQ5MjczMDQ5NDI5ODgzOQ/
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• Denumire: Prezentarea volumului: „Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor. Studii
şi articole dedicate Centenarului Marii Uniri”, coordonatori Mircea Dogaru şi Viorel Ciobanu
• Data: 27 ianuarie 2020
https://stirimuntenia.ro/viewPost.php?postId=760
https://ripostapenet.ro/2020/01/25/dimitrie-cantemir-si-constiinta-unitatii-romanilor-volumprezentat-la-biblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/
https://targovistelive.ro/lansare-de-carte-2/
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-27-ianuarie2020
• Denumire: Seara de carte la Târgoviște. Cartea dezbătută: „Să ucizi o pasăre cântătoare”,
autor Harper Lee
• Data: 30 ianuarie 2020
https://ripostapenet.ro/2020/01/29/sa-ucizi-o-pasare-cantatoare-seara-de-carte-la-targoviste-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-targoviste/
https://reporterpenet.ro/o-noua-seara-de-carte-la-biblioteca-judeteana-2/
https://targovistelive.ro/seara-de-carte-4/
https://adevarul.ro/locale/targoviste/o-noua-seara-carte-biblioteca-judeteana1_5e3284795163ec4271978dbb/index.html

FEBRUARIE
• Denumire: Clubul de filosofie. Tema dezbătută: ”Ce este viața/viul?”
• Data: 6 februarie 2020
https://ripostapenet.ro/2020/02/06/ce-este-viata-viul-clubul-de-filosofie-reuniune-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/clubul-de-filosofie/6194265
• Denumire: Piața ”Semințe cu suflet” – La biblioteca Județeană Dâmbovița
• Data: 8 februarie 2020
https://www.targovistecity.ro/ro/events/piata-seminte-cu-suflet-la-biblioteca-judeteana-dambovita8-februarie-2020-vflnhk_4dpfi9q
https://ripostapenet.ro/2020/02/06/targ-cu-seminte-de-legume-oferite-gratuit-de-voluntarii-grupuluiseminte-cu-suflet-la-targoviste/
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• Denumire: INTERACT- INTERART – eveniment caritabil
• Data: 13 februarie 2020
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-13-februarie2020
https://ripostapenet.ro/2020/02/13/interact-interart-eveniment-caritabil-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
https://dbrealitynews.ro/2020/02/12/jurnal-de-fapte-bune-eveniment-caritabil-la-bibliotecajudeteana-dambovita-unde-vor-ajunge-donatiile/
https://stirimuntenia.ro/viewPost.php?postId=892
• Denumire: Seara de carte la Târgoviște. Cartea dezbătută: „Cartea râsului și a uitării”, autor
Milan Kundera
• Data: 13 februarie 2020
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-13-februarie-201
https://stirimuntenia.ro/viewPost.php?postId=891
https://ripostapenet.ro/2020/02/12/cartea-rasului-si-uitarii-seara-de-carte-la-targoviste-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/cartea-rasului-si-uitarii-se-discuta-la-seara-decarte/
• Denumire: Atelier tematic pentru preșcolari - „Pe urmele lui Brâncuși”
• Data: 19 februarie 2020
https://www.targovistecity.ro/ro/events/atelier-tematic-pentru-prescolari-pe-urmele-lui-brancusi-19februarie-2020-qpvvgeehshjtba
https://dbonline.ro/atelier-tematic-pentru-prescolari-pe-urmele-lui-brancusi-la-biblioteca-judeteanaion-heliade-radulescu-dambovita/
https://ripostapenet.ro/2020/02/18/pe-urmele-lui-brancusi-atelier-tematic-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-19-februarie2020
https://targovistelive.ro/2020/02/18/despre-brancusi-pe-intelesul-copiilor/
• Denumire:”Despre oameni și sunete”
• Data: 21 februarie 2020
https://ripostapenet.ro/2020/02/20/despre-oameni-si-sunete-seara-de-film-si-expozitie-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/
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https://incomod-media.ro/2020/02/20/seara-de-film-la-biblioteca-judeteana-dambovita-intrareaeste-libera/
https://dbrealitynews.ro/2020/02/19/targoviste-proiectie-de-scurtmetraje-si-expozitie-de-artevizuale-la-biblioteca-judeteana/
https://targovistelive.ro/2020/02/20/proiectie-de-scurt-metraje-la-biblioteca-judeteana/
• Denumire: Dragobetele. Sărbătoarea iubirii
• Data: 24 februarie 2020
https://dambovitanews.ro/eveniment/biblioteca-judeteana-organizeaza-dragobetele-sarbatoareaiubirii-la-romani/
https://ripostapenet.ro/2020/02/21/dragobetele-sarbatoarea-iubirii-la-romani-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita-targoviste/
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-24-februarie2020
https://www.dambovitapress.ro/la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-dragobetelesarbatoarea-iubirii-la-romani/
https://stirimuntenia.ro/viewPost.php?postId=938
https://incomod-media.ro/2020/02/21/sarbatoreste-dragobetele-la-biblioteca-judeteana-dambovita/
https://targovistelive.ro/2020/02/21/dragobetele-sarbatoarea-iubirii-la-romani/
https://dbonline.ro/dragobetele-sarbatorit-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita/
VIDEO:
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/2863757663706981/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxM
DY2ODM6MjUxNzY5OTQ5NTEzNTI3Mg/
• Denumire: Conferinta de presa a Bibliotecii Județene Dâmbovița pentru anul 2019
• Data: 27.02.2020
VIDEO:
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/3391008510914580/UzpfSTEwMDAwNjg0NDkz
MjIzNjoyNTI0Mjk0NzgxMTQxOTk1/
VIDEO:
https://www.tvpartener.ro/2019/02/20/video-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-la-orabilantului-pe-2018-si-prioritati-pentru-anul-2019/
• Denumire: Seara de carte la Târgoviște. Cartea dezbătută: ”Un fiu”, autor Alejandro
Palomas.
• Data: 27.02.2020
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/la-seara-de-carte-se-discuta-un-fiu-autoralejandro-palomas/
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http://www.targovistea-turistica.ro/de/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-27-februarie2020
https://generatia9.eu/2020/02/26/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-27-februarie-2020-unfiu-autor-alejandro-palomas/afis-seara-de-carte-27-februarie-2020/
https://ziare.com/targoviste/stiri-life-show/la-seara-de-carte-se-discuta-un-fiu-autor-alejandropalomas-7998211
https://ripostapenet.ro/2020/02/26/un-fiu-seara-de-carte-la-targoviste-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
https://targovistelive.ro/2020/02/26/seara-de-carte-5/

MARTIE
• Denumire: Concertul olimpicilor (Catedra de vioară a Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din
Târgovişte)
• Data: 5 martie 2020
https://www.facebook.com/events/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita/concertulolimpicilor-5-martie-2020/2920933161353291/
• Denumire: Expoziția de fotografie "Femei celebre"
• Data: 5 martie 2020
VIDEO:
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/516336335690582/
http://columnatv.ro/expozitia-de-fotografie-femei-celebre/
• Denumire: Biblioteca își suspendă activitatea cu publicul
• Data: 11 martie 2020
https://www.gazetadambovitei.ro/actual/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-isi-inchideportile-pana-pe-21-martie/
https://ripostapenet.ro/2020/03/12/fara-program-de-lucru-cu-publicul-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/?fbclid=IwAR2KgMwfxkNzwS9sS5sJ1LYjj9teSXkM8JE35u4PAwBco3RQYK9tubhtDQ
• Denumire: Seara de carte la Târgoviște
• Data: 12 martie 2020
https://damboviteanul.com/2020/03/02/invitatie-la-lectura-seara-de-carte-la-targoviste/
https://www.facebook.com/events/190919442231449/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[
%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_even
t%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%7D
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• Denumire: Biblioteca nu va avea program cu publicul pe perioada stării de urgență
• Data: 18 martie 2020
http://www.targovistea-turistica.ro/-/biblioteca-judeteana-dambovita-comunicat-18-martie-2020
http://targovistenews.ro/live/biblioteca-judeteana-dambovita-nu-mai-are-program-cu-publicul/
http://www.targovistea-turistica.ro/de/-/biblioteca-judeteana-dambovita-comunicat-18-martie-2020
https://bazarmedia.ro/2020/03/18/teama-de-virus-inchide-si-biblioteca-judeteana/
• Denumire: Lansarea serviciului întreabă bibliotecarul
• Data: 20 martie 2020
https://dambovitanews.ro/social/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-lanseaza-serviciulintreababibliotecarul/?fbclid=IwAR361AOxG9W63ZDnUqh1y7HqJqwM2d602hLuqYNFYDnH70vUj0M
FDs5Ppeo
https://adevarul.ro/locale/targoviste/lectura-domiciliu-vine-biblioteca-judeteana-dambovita-ajutorulromanilor-1_5e748d3b5163ec42710e0689/index.html
https://prodambovita.ro/cultura/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-lanseaza-serviciulintreaba-bibliotecarul/
https://reporterpenet.ro/lectura-la-domiciliu-cum-vine-biblioteca-judeteana-dambovita-in-ajutorulromanilor/
https://oficialmedia.com/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-lanseaza-serviciul-intreababibliotecarul/

APRILIE
• Denumire: Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița lansează serviciul
”Întreabă bibliotecarul”
• Data: 2 aprilie 2020
VIDEO:
http://columnatv.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-lanseaza-serviciul-intreaba-bibliotecarul/
• Denumire: Ziua bibliotecarului
• Data: 23 aprilie 2020
http://columnatv.ro/23-aprilie-este-ziua-bibliotecarului-din-romania-iata-mesajul-transmis-debiblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita/
• Denumire: Ziua Internațională a Dansului
• Data: 24 aprilie 2020
https://damboviteanul.com/2020/04/29/29-aprilie-ziua-internationala-a-dansului/
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MAI
• Denumire: Povești audio pentru copii
• Data: 11 mai 2020
https://damboviteanul.com/2020/05/11/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-povesti-audiopentru-copii/
• Denumire: Sculptorul Ion Jalea
• Data: 19 mai 2020
https://damboviteanul.com/2020/05/19/ion-jalea-artistul-care-a-sculptat-cu-o-singura-mana/
• Denumire: Clara Schumann
• Data: 20 mai 2020
https://damboviteanul.com/2020/05/20/biblioteca-judeteana-la-20-mai-1896-a-incetat-din-viatapianista-si-compozitoarea-germana-clara-josephine-schumann/
• Denumire: Biblioteca Județeană Dâmbovița își reia programul cu publicul din 25 mai
• Data: 21 mai 2020
https://dambovitanews.ro/fapt-divers/biblioteca-judeteana-dambovita-reia-programul-cu-publicul/
https://damboviteanul.com/2020/05/21/din-25-mai-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovitareia-lucrul-cu-publicul-vezi-in-ce-conditii/
https://ripostapenet.ro/2020/05/22/se-redeschide-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescudambovita-din-targoviste/
https://bazarmedia.ro/2020/05/21/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-reia-programul-cu-publiculvezi-aici-ce-pasi-trebuie-sa-urmezi-pentru-a-putea-imprumuta-carti/
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=2m8D73WrNFQ
• Denumire: S-a deschis biblioteca pentru public
• Data: 26 mai 2020
https://damboviteanul.com/2020/05/25/s-a-deschis-biblioteca-judeteana-primii-care-i-au-trecutpragul-au-primit-cadouri/
• Denumire: 25 de ani de la moartea lui Ștefan Bănică Senior
• Data: 26 mai 2020
https://damboviteanul.com/2020/05/26/astazi-se-implinesc-25-de-ani-de-la-moartea-lui-stefanbanica-senior-si-10-ani-de-la-moartea-lui-jean-constantin/
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• Denumire: 70 de povești pentru 70 de zile ale copilului, marathon de lecture online, transmis
file pe Facebook
• Data: 30 mai 2020
https://adevarul.ro/locale/targoviste/70-povesti-70-zile-copilului-maraton-lecturi-online-transmislive-facebook-1_5ed354ae5163ec427155e292/index.html

IUNIE
• Denumire: O altfel de zi de 1 Iunie. Maraton de povești, citite live pe Facebook de 70 de
bibliotecari, inclusiv din Dâmbovița
• Data: 1 iunie 2020
https://dbonline.ro/o-altfel-de-zi-de-1-iunie-maraton-de-povesti-citite-live-pe-facebook-de-70-debibliotecari-inclusiv-din-dambovita/
• Denumire: Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița deschide pentru public sălile
de lectură
• Data: 5 iunie 2020
https://damboviteanul.com/2020/06/05/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-deschidepentru-public-salile-de-lectura/
• Denumire: Biblioteca își deschide sălile de lectură pentru public
• Data: 9 iunie 2020
https://targovistenews.ro/live/biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-isi-deschide-salile-delectura-pentru-public/
• Denumire: Biblioteca va organiza programul ”Vacanță la bibliotecă”
• Data: 11 iunie 2020
https://dambovitanews.ro/general/biblioteca-judeteana-dambovita-organizeaza-programul-vacantala-biblioteca/
https://prodambovita.ro/cultura/biblioteca-judeteana-dambovita-organizeaza-programul-vacanta-labiblioteca/
• Denumire:Ziua Universală a iei
• Data: 24 iunie 2020
https://dbonline.ro/24-iunie-ziua-universala-a-iei-sarbatorita-online-in-pandemie/
https://dbrealitynews.ro/2020/06/22/premiera-si-in-dambovita-ziua-universala-a-iei-pentru-primaoara-sarbatorita-online-de-biblioteca-judeteana/
https://www.bjai.ro/evenimente/ziua-universala-iei-editia-viii-costumul-popular-rost-si-rostireromaneasca/
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• Denumire: A început programul ”Vacanță la bibliotecă” 2020
• Data: 29 iunie 2020
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/in-luna-iulie-biblioteca-judeteana-dambovitaorganizeaza-programul-vacanta-la-biblioteca-8131464
VIDEO:
http://columnatv.ro/a-debutat-editia-2020-a-programului-vacanta-labiblioteca/?fbclid=IwAR1k7dqHiwm_jXwDDLqoTkb8WKWN2G26f40shrbTcsU2gSp_2PlpUOqXZY

IULIE
• Denumire: Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița se alătură campaniei
„Citește Românește”
• Data: 1 iulie 2020
VIDEO:
https://damboviteanul.com/2020/07/01/video-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-sealatura-campaniei-citeste-romaneste/
• Denumire: Biblioteca Orășenească Titu: Trenulețul cu povești
• Data: 29 iulie 2020
http://www.gazetadetitu.ro/2020/07/28/biblioteca-oraseneasca-titu-trenuletul-cupovesti/?fbclid=IwAR0SfiMPYr5ZnOenKQ5fiTSbh_r9udy5qdUVOCOoau9VziJEMU9oNFKZ03o

AUGUST
• Denumire: Cărțile de la Biblioteca Județeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița sunt sterilizate cu
un aparat performant
• Data: 6 august 2020
https://bazarmedia.ro/2020/08/06/cartile-de-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovita-suntsterilizate-cu-un-aparat-performant/?fbclid=IwAR3ag23cpnORcHRP7Qfor2L0q7E5iHNCiJc7aQXVP5mY4xjFqhoiB5fVEE
https://dambovitanews.ro/dezvaluiri/cartile-de-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-dambovitasunt-sterilizate-cu-un-aparat-performant/
http://www.incisivdedambovita.ro/2020/08/09/cartile-de-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescudambovita-sunt-sterilizate-cu-un-aparat-performant/
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SEPTEMBRIE
• Denumire: CULTURAL: Salonul Editorial “Ion Heliade Rădulescu” se va desfășura în
scuarul Primăriei Târgoviște
• Data: 2 septembrie 2020
https://chindiamedia.ro/actual/cultural-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-se-va-desfasura-inscuarul-primariei-targoviste/
• Denumire: Salonul Editorial “Ion Heliade Rădulescu”
• Data: 5-8 septembrie 2020
https://incomod-media.ro/2020/09/04/sa-ne-bucuram-de-intalnirile-cu-cartea-la-salonul-editorialion-heliade-radulescu-targoviste/
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-salonuleditorial-ion-heliade-radulescu-5-8-septembrie-2020
https://ripostapenet.ro/2020/09/03/ion-heliade-radulescu-salon-editorial-la-biblioteca-judeteanadambovita-targoviste/
https://www.gazetadambovitei.ro/actual/vrei-o-carte-buna-s-a-deschis-salonul-editorial-ion-heliaderadulescu-targoviste/
https://bazarmedia.ro/2020/09/03/salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-ajunge-la-cea-de-a-xix-aeditie/
https://bazarmedia.ro/2020/09/05/zilele-cetatii-au-debutat-cu-salonul-editorial-i-h-radulescu-lamulti-ani-targoviste/
https://www.dambovitapress.ro/zilele-cetatii-targoviste-salonul-editorial-ion-heliade-radulescu/
https://oficialmedia.com/salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-zilele-cetatii-targoviste-2020/
https://www.tvpartener.ro/2020/09/06/cea-de-a-xix-a-editie-a-salonului-editorial-ion-heliaderadulescu-in-cadrul-zilelor-municipiului-targoviste/
https://columnatv.ro/salonul-de-carte-deschide-editia-2020-a-zilelor-cetatii-targoviste/
https://chindiamedia.ro/actual/targoviste-s-a-deschis-salonul-editorial-lon-heliade-radulescu/
http://dambovita24.ro/zilele-cetatii-au-debutat-astazi-5-septembrie-cu-salonul-editorial-evenimentdevenit-deja-traditie-dedicat-iubitorilor-de-cultura-si-de-carte-din-municipiul-targoviste-si-nunuma/
https://www.ziardambovita.ro/salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-in-cadrul-zilelormunicipiului-targoviste/
https://www.ziardambovita.ro/salonul-editorial-ion-heliade-radulescu-in-cadrul-zilelormunicipiului-targoviste/
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• Denumire: Alexandru Ștefănescu, “În umbra marelui Reich: tehnica de luptă a armatei
române pe frontul de est (1941-1944)” – nouă apariție editorială
• Data: 5 septembrie 2020
VIDEO:
https://columnatv.ro/alexandru-stefanescu-in-umbra-marelui-reich-tehnica-de-lupta-a-armateiromane-pe-frontul-de-est-1941-1944-nou-volum-aparut-la-editura-cetatea-descaun/?fbclid=IwAR2mcY6mcedbs751TeBKs6QphU2PVGfP-YmmOkYPhyJsvH2IsrQIMoDeSe0
• Denumire: Deschiderea Salonului Editorial „I. H Rădulescu”
• Data: 5 septembrie 2020
VIDEO:
https://www.facebook.com/ColumnaTV/videos/765303500679817/UzpfSTE2ODEzMTg4MDIxM
DY2ODM6Vks6NzY1MzAzNTAwNjc5ODE3/
• Denumire: Editorial: Va înlocui internet-ul biblioteca?
• Data: 7 septembrie 2020
https://chindiamedia.ro/actual/editorial-va-inlocui-internet-ulbiblioteca/?fbclid=IwAR0r4JnadHLRZlEU4Fdf0ZzCtZUp2Perj5OxuJTODIjsXrrrEesc0blY5As
• Denumire: Simpozionul "Mari voievozi ctitori în cetatea milenară a Târgoviștei"
• Data: 8 septembrie 2020
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=H3L_7VwuUQ4
• Denumire: Seara de carte revine la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița
• Data: 17 septembrie 2020
https://prodambovita.ro/cultura/seara-de-carte-revine-la-biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu/
• Denumire: Semnal de alarmă trasmis de directorul Bibliotecii Județene Dâmbovița
• Data: 21 septembrie 2020
https://chindiamedia.ro/politic/educatie-semnal-de-alarma-trasmis-de-directorul-biblioteciijudetene-dambovita/?fbclid=IwAR0Hc8ybX17daI7TN26NPUEpvIWZRxM5KSC92a9lwSZDhyTOdD9IZup2jQ
• Denumire: Moștenirea Văcăreștilor
• Data: 22 septembrie 2020
https://ripostapenet.ro/2020/09/22/mostenirea-vacarestilor-concurs-national-de-literatura-latargoviste/
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/desfasurat-online-concursul-mostenireavacarestilor-si-a-desemnat-castigatorii/
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https://www.sebitoriale.ro/mostenirea-vacarestilor-editia-52-online-maine-are-loc-jurizarea-la-cele4-categorii-de-concurs/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/5-6-noiembrie-festivalul-concurs-de-literaturamostenirea-vacarestilor-se-va-desfasura-online-8288279
https://incomod-media.ro/2020/09/23/concursul-national-de-literatura-mostenirea-vacarestilor-seva-desfasura-online-anul-acesta/
https://dambovitapesurse.ro/2020/09/22/concursul-national-de-literatura-mostenirea-vacarestilor-semuta-in-online/
http://www.informatiadambovitei.ro/2020/09/22/mostenirea-vacarestilor-editia-a-52-a/
https://www.gazetamunteniei.ro/targoviste-concursul-national-de-literatura-mostenirea-vacarestilor/

OCTOMBRIE
• Denumire: „Seara de carte la Târgovişte”,
• Data: 1 octombrie 2020
https://bazarmedia.ro/2020/09/30/luna-octombrie-vine-cu-o-noua-seara-de-carte-la-targoviste/
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-1-octombrie2020
https://ripostapenet.ro/2020/10/01/umbra-vantului-seara-de-carte-la-targoviste-la-bibliotecajudeteana-ih-radulescu-dambovita/
https://damboviteanul.com/2020/09/30/seara-de-carte-la-targoviste/
• Denumire: Ziua Mondială a Educației Sărbătorită la Biblioteca Județeană Dâmbovița
• Data: 5 octombrie 2020
https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/ziua-mondiala-a-educatiei-sarbatorita-labiblioteca-judeteana-dambovita/
http://www.targovistea-turistica.ro/de/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-5-octombrie2020
https://bazarmedia.ro/2020/10/02/eveniment-de-ziua-educatiei-la-biblioteca-judeteana-i-hradulescu-dambovita/
https://oficialmedia.com/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-5-octombrie-2020/
https://ripostapenet.ro/2020/10/02/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-de-istorie-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita/
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https://damboviteanul.com/2020/10/02/concurs-la-biblioteca-judeteana-i-h-radulescu-pedagogia-dela-clasici-la-contemporani/
https://targovistelive.ro/2020/10/02/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-organizat-deziua-educatiei/
https://generatia9.eu/2020/10/05/pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani-concurs-de-istorie-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita/
https://chindiamedia.ro/cultural/concurs-de-istorie-pedagogia-de-la-clasici-la-contemporani/
• Denumire: Un nou proiect adresat școlarilor la Biblioteca Județeană „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmbovița
• Data: 20 octombrie 2020
https://chindiamedia.ro/cultural/un-nou-proiect-adresat-scolarilor-la-biblioteca-judeteana-ionheliade-radulescu/
https://damboviteanul.com/2020/10/19/dambovita-nou-proiect-adresat-scolarilor-la-bibliotecajudeteana/
• Denumire: Premieră la Biblioteca Județeană Dâmbovița, Halloween online cu concurs de
costume și dezbatere pro sau contra
• Data: 19 octombrie 2020
https://dbonline.ro/premiera-la-biblioteca-judeteana-dambovita-halloween-online-cu-concurs-decostume-si-dezbatere-pro-sau-contra/
• Denumire: Concurs de filme de scurt metraj ”România fără corupție”, octombrie –decembrie
2020
• Data: octombrie-decembrie 2020
https://incomod-media.ro/2020/10/26/romania-fara-coruptie-concurs-de-filme-de-scurt-metrajorganizat-de-dga/
• Denumire: „Biblioteci în contextul COVID-19”, Webinar
• Data: 28 octombrie 2020
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692169201436416&id=189083188411689

NOIEMBRIE
• Denumire: Romania Educab
• Data: 2 noiembrie 2020
https://www.facebook.com/RomaniaEducab/posts/3336184399940659
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• Denumire: Moștenirea Văcăreștilor! Află câștigătorii Festivalului – Concurs Național de
Literatură de la Târgoviște!
• Data: 9 noiembrie 2020
https://generatia9.eu/2020/11/09/mostenirea-vacarestilor-afla-castigatorii-festivalului-concursnational-de-literatura-de-la-targoviste/
• Denumire: Editorial: Curierul Românesc – prima gazetă în limba română
• Data: 12 noiembrie 2020
https://chindiamedia.ro/editorial/editorial-curierul-romanesc-prima-gazeta-in-limbaromana/?fbclid=IwAR2HhDCV7W81QmVo8uTnRnMVoyF3exVVAo_LtgUFp_17WDvTRPMTvZ
jVh1c
• Denumire: 23-27 noiembrie Zilele Bibliotecii la Biblioteca Județeană I H Rădulescu
Dâmbovița
• Data: 20 noiembrie 2020
https://generatia9.eu/2020/11/20/23-27-noiembrie-zilele-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
http://curteadomneascadintargoviste.ro/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-zilelebibliotecii-23-27-noiembrie-2020/
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-eveniment-zilelebibliotecii-23-27-noiembrie-2020
• Denumire: Zilele Bibliotecii
• Data: 22 noiembrie 2020
https://www.facebook.com/TargovisteaTuristica/photos/a.358788091543528/847006319388367/
https://chindiamedia.ro/cultural/cultural-zilele-bibliotecii-judeteane-ion-heliade-radulescu/
https://ripostapenet.ro/2020/11/19/23-27-noiembrie-zilele-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-ihradulescu-dambovita-targoviste/
https://www.tvpartener.ro/2020/11/24/zilele-bibliotecii-i-h-radulescu-dambovita/
https://bazarmedia.ro/2020/11/19/zilele-bibliotecii-judetene-i-h-radulescu-dambovita-editie-online23-27-noiembrie/
https://ziare.com/targoviste/stiri-actualitate/23-27-noiembrie-zilele-bibliotecii-la-bibliotecajudeteana-i-h-radulescu-targoviste-8308155
• Denumire: Dâmboviţa County Library “Ion Heliade Rădulescu”
• Data: 22 noiembrie 2020
https://www.naplesisterlibraries.org/library/?id=6899&fbclid=IwAR2_BNKSEtSZjaNmD6TLUnu_u9Pf16onxUSNjfA9ftYGNuKiXElumexfEY
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• Denumire: Mesaj adresat cu ocazia Zilelelor Bibliotecii la Biblioteca Județeană I H
Rădulescu Dâmbovița, de către prof. univ. dr. Erich Agnes
• Data: 23 noiembrie 2020
https://chindiamedia.ro/actual/mesaj-adresat-cu-ocazia-zilelor-bibliotecii-judetene-i-h-radulescu-decatre-prof-univ-dr-erich-agnes/
• Denumire: 100 de ani de lectură publică la Târgoviște, Zilele Bibliotecii la Bublioteca
Județeană Dâmbovița
• Data: 25 noiembrie 2020
https://generatia9.eu/2020/11/25/100-de-ani-de-lectura-publica-la-targoviste-zilele-bibliotecii-labiblioteca-judeteana-ih-radulescu-dambovita/

DECEMBRIE
• Denumire: Biblioteci dâmbovițene pe podium
• Data: 7, 8 decembrie 2020
https://dambovitanews.ro/dezvaluiri/biblioteci-dambovitene-pepodium/?fbclid=IwAR1MPklichlZ7i_cEUKCYS9VTfMgVrxNMUvHLBFa7SsaKora6hGygBTDa2
8
https://generatia9.eu/2020/12/08/biblioteci-dambovitene-pe-podium-biblioteca-ih-radulescudambovita-targoviste/
https://bazarmedia.ro/2020/12/07/biblioteci-dambovitene-pepodium/?fbclid=IwAR0yKjJ0EOujhNkqTW5FUYDeaELfNjdCiXWGN5ZJ1CDC_99NlpVbHR30
bXA
http://www.targovistea-turistica.ro/en/-/biblioteca-judeteana-dambovita-biblioteci-dambovitene-pepodium-7-decembrie-2020
https://www.incisivdedambovita.ro/2020/12/07/28-de-premii-au-ajuns-la-bibliotecile-dambovitene/
• Denumire: Biblioteca Județeană I H Rădulescu Dâmbovița inițiază proiectul „Săniuța cu
povești”
• Data: 8 decembrie 2020
https://chindiamedia.ro/cultural/biblioteca-judeteana-ion-heliade-radulescu-dambovita-initiazaproiectul-saniuta-cu-povesti/
• Denumire: Olimpiada de Benzi Desenate
• Data: 10 decembrie 2020
https://dambovita24.ro/olimpiada-de-benzi-desenate-desfasurat-cu-sprijinul-bibliotecilor-si-adesemnat-castigatorii-primei-editii-elevi-de-la-scoli-si-licee-dambovitene-din-11-localitati-alejudetului-premiati-pentru-p/
16

https://www.agerpres.ro/cultura/2020/11/20/expozitia-olimpiada-de-benzi-desenate-din-1decembrie-la-casa-filipescu-cesianu--613564
https://www.facebook.com/Olimpiada-de-Benzi-Desenate-106987390837966/
https://radioromaniacultural.ro/olimpiada-de-benzi-desenate-editia-i/
https://uzp.org.ro/33677/start-concurs-olimpiada-de-benzi-desenate/
https://dambovitanews.ro/dezvaluiri/biblioteci-dambovitene-pe-podium/
• Denumire: Olimpiada de Benzi Desenate a desemnat câștigătorii primei ediții
• Data: 10 decembrie 2020
https://oficialmedia.com/olimpiada-de-benzi-desenate-a-desemnat-castigatorii-primeieditii/?fbclid=IwAR0WWdnx7MrBhZadZl_CUvxIDC01bJQeH9mph9nL7AI1_10hjcfqDHHBwJ0
https://oficialmedia.com/biblioteci-dambovitene-pe-podium/
• Denumire: Olimpiada de Benzi Desenate din România este prima de acest gen din lume.
Care a fost tema din acest an
• Data: 11 decembrie 2020
https://alephnews.ro/educatie/olimpiada-de-benzi-desenate-din-romania-este-prima-de-acest-gendin-lume-care-a-fost-tema-din-acestan/amp/?fbclid=IwAR0ujSc4zdclgVfbcqEwf7CW3FeGaePMht0EzAtc8F8IagrPKpjvhJdda3Q
• Denumire: Ședința de dezvoltare „La o cafea online cu…”
• Data: 16 decembrie 2020
https://www.facebook.com/centrulnationalexcelenta/posts/1769465319879156
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ANEXA – 2

Apariții în presa scrisă

IANUARIE
5 ianuarie 2020
170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu / În Actualitatea dâmbovițeană, an II, nr.
5(ianuarie 2020), p. 4. (Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița, precum și alte
instituții de cultură din județul Dâmbovița, au organizat în data de 15 ianuarie ample programe
dedicate Zilei Culturii Naționale).
Erich Agnes, imaginea cărții și a discreției : [interviu] / În Actualitatea dâmbovițeană, an 2, nr.
5(ianuarie 2020), p. 1, 6.( Interviu cu directorul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița, Erich Agnes, realizat de Actualitatea dâmbovițeană).
15 ianuarie 2020
De Ziua Culturii Naționale, acces gratuit tuturor categoriilor de public în muzeele din
municipiul Târgoviște / BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmbovița, nr. 7897(15 ian. 2020), p. 7.
(Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița în parteneriat cu Arhiepiscopia Târgoviștei a
organizat un amplu program dedicat Zilei Culturii Naționale).
16 ianuarie 2020
Ziua Culturii Naționale marcată și la Biblioteca Județeană / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de
Dâmbovița, an 26, nr. 6775(16 ianuarie 2020), p. 2.( La Biblioteca Județeană Dâmbovița, a avut
loc un amplu program dedicat Zilei Culturii Naționale, precum și celebrarea zilei de naștere a
poetului național Mihai Eminescu).
23 ianuarie 2020
RELIGIE și societate; 24 ianuarie 1859 în conștiința românilor / În Dâmbovița, nr. 7903(23
ianuarie 2020), p. 6. (În data de 23 ianuarie 2020, la Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu”
Dâmbovița, au avut loc două evenimente culturale : Clubul de filozofie și Concursul județean
anual dedicat elevilor de liceu : ”24 ianuarie 1859 în conștiința românilor”).

FEBRAURIE
18 februarie 2020
Guvernul Orban, criticat pentru programul în domeniul Culturii / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de
Dâmbovița, an 26, nr. 6798( 18 februarie 2020), p. 3. (Directorul Bibliotecii Județene ”Ion
Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Agnes Erich, a făcut o scurtă analiză a programului guvernului
PNL, privind reorganizarea Ministerului Culturii).
1

21 februarie 2020
Critici pentru numirea ambasadorului onorific al Zilei Brâncuși/ KHALIL, Ștefan. În Jurnal de
Dâmbovița, an 26, nr. 6801(21 februarie 2020), p. 2. (Directorul Bibliotecii Județene ”I. H.
Rădulescu” Dâmbovița, a criticat dur decizia Ministerului Culturii de a o numi pe cântăreața
Irina Rimes ambasador onorific al Zilei Brâncuși).
26 februarie 2020
DRAGOBETELE – Sărbătoare iubirii la români / În Dâmbovița, nr. 7926(26 februarie 2020), p.
6. (La Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița a fost sărbătorit Dragobetele).
28 februarie 2020
Șapte localități nu au bibliotecă / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, an 26, nr. 6806(28
februarie 2020), p. 2. ( semnal de alarmă tras de managerul Bibliotecii Județene ”I. H.
Rădulescu” Dâmbovița, Erich Agnes, asupra faptului că șapte localități din județul Dâmbovița,
nu au biblioteci funcționale).

MARTIE
3 martie 2020
10590 de utilizatori a avut Biblioteca Județeană / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, an
26, nr. 6808(3 martie 2020), p. 2.
19 martie 2020
Biblioteca Județeană se ocupă de perfecționarea personalului angajat / KHALIL, Ștefan. În
Jurnal de Dâmbovița, an 26, nr. 6820(19 martie 2020), p. 2.

MAI
INSTITUȚIILE de cultură dâmbovițene și-au redeschis porțile pentru vizitatori / În Actualitatea
dâmbovițeană, an II, nr. 9(mai 2020), p. 3. (Începând cu data de 25.05.2020 și Biblioteca
Județeană Dâmbovița și-a reluat lucrul cu publicul).

IUNIE
9 iunie 2020
Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița redeschide sălile pentru lectură /
KHALIL, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, nr. 6833(9 iunie 2020), p. 2
9 iunie 2020
Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița, deschide pentru public sălile de lectură /
BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmbovița, nr. 7995(9 iunie 2020), p. 7

2

12 iunie 2020
VACANȚĂ la bibliotecă / În Dâmbovița, nr. 7998(12 iunie 2020), p. 6. (În perioada 29 iunie-31
iulie 2020 la Sediul Central al Bibliotecii Județene ”I. H. Rădulescu” se va desfășura ediția a
XII-a a programului ”Vacanță la bibliotecă”).

IULIE
21 iulie 2020
Realizarea bibliotecii pentru copii în Târgoviște / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, an
26, nr. 6861(21 iulie 2020), p. 8. (A început licitația care privește realizarea unui nou sediu al
bibliotecii pentru copii).

AUGUST
12 august 2020
ADAPTAREA instituțiilor de cultură la condițiile provocate de pandemia de noul coronavirus.
Activitatea culturală din județul Dâmbovița / În Actualitatea dâmbovițeană, an 2, nr. 12(august
2020), p. 6. (Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița a fost alături de cititori și în
perioada pandemiei).

SEPTEMBRIE
7 septembrie 2020
Zilele Cetății Târgoviște, debut în condiții speciale / STANCIU, Violeta. În Jurnal de
Dâmbovița, an 26, nr. 6895(7 sept. 2020), p. 8. (Prima manifestare din cadrul Zilelor Cetății
Târgoviște a fost deschiderea Salonului Editorial, organizat de Biblioteca Județeană ”I. H.
Rădulescu” Dâmbovița).
8 septembrie 2020
Salonul editorial a supraviețuit pandemiei / NĂSTASE, Adrian. În Dâmbovița, nr. 8060(8 sept.
2020), p. 3. (Manifestările dedicate ”Zilelor Cetății au debutat cu deschiderea Salonului editorial
organizat de Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” din Târgoviște).

OCTOMBRIE
1 octombrie 2020
UMBRA vântului / În Dâmbovița, nr. 8077(1 oct. 2020), p. 2. (La sediul Bibliotecii Județene ”I.
H. Rădulescu” Dâmbovița are loc o nouă întâlnire ”Seara de carte la Târgoviște).
6 octombrie 2020
PEDAGOGIA – de la clasici la contemporani / În Dâmbovița, nr. 8080(6 oct. 2020), p. 6. (La
Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița s-a desfășurat concursul de istorie al
învățământului, dedicat elevilor de liceu).
3

29 octombrie 2020
Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, adaptată pandemiei! / KHALIL,
Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, an 26, nr. 6936(29 oct. 2020), p. 2.

NOIEMBRIE
2 noiembrie 2020
Rolul bibliotecii publice în plină pandemie / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița, an 26,
nr. 6938(2 nov. 2020), p. 2.
5 noiembrie 2020
Activitățile tradiționale la Biblioteca Județeană, desfășurate online / KHALIL, Ștefan. În Jurnal
de Dâmbovița, an 26, nr. 6941(5 nov. 2020), p. 2.
11 noiembrie 2020
Zilele Bibliotecii Județene vor fi organizate online / KHALIL, Ștefan. În Jurnal de Dâmbovița,
an 26, nr. 6945(11 nov. 2020), p. 2
20 noiembrie 2020
ZILELE Bibliotecii / În Dâmbovița, nr. 8113(20 noiembrie 20200, p. 6. (În perioada 23-27
noiembrie 2020, Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița organizează ”Zilele
Bibliotecii”).
24 noiembrie 2020
Deschiderea Zilelor Bibliotecii organizate online / V.A. Jurnal de Dâmbovița, an 26, nr.
6954(24 nov. 2020), p. 2
24 noiembrie 2020
100 de ani de lectură publică la Târgoviște / BOTEA, Roxana Ionela. În Dâmbovița, nr. 8115(24
nov. 2020) p. 7. (Biblioteca Județeană ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița a marcat și anul acesta
Zilele Bibliotecii în mediul online).

DECEMBRIE
8 decembrie 2020
BIBLIOTECI dâmbovițene pe podium / În Dâmbovița, nr. 8123(8 dec. 2020), p. 6
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ANEXA - 3

Amenajări interioare
1. Reabilitare Sala de Lectură
Înainte de reabilitare

După reabilitare

1

2. Reabilitare Secția Multimedia-Internet
Înainte de reabilitare

2

După reabilitare

3

3. Reabilitare Grup sanitar - parter

4

ANEXA - 4

Publicaţii proprii
-

Revista Curier - nr. 1 şi 2/ 2020

1

-

Calendarul evenimentelor social-culturale 2020

-

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

2

-

Bibliografia Dâmboviţei

3

ANEXA – 5

EVENIMENTE CULTURALE
Ziua Culturii Naţionale

24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor

1

Dimitrie Cantemir şi conştiinţa unităţii românilor. Studii şi articole dedicate Centenarului Marii
Uniri”/ Mircea Dogaru; Viorel Ciobanu

Pe urmele lui Brâncuși
atelier tematic pentru preșcolari

Interact Interart
eveniment caritabil

2

Dragobete – Sărbătoarea iubirii la români

Concertul olimpicilor

3

Costumul popular, rost și rostire românească
Ziua Universală a Iei

4

Vacanţă la bibliotecă

5

Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu”
ediţia a XIX-a

6

Pedagogia – de la clasici la contemporani
concurs

Xenofobie şi antisemitism în secolul al XX-lea

Halloween-ul pro și contra
dezbatere

7

Zilele Bibliotecii

8

Orașul meu, orașul tău
concurs de desene și eseuri

9

Săniuța cu povești
maraton de povești

10

Olimpiada de Benzi Desenate

11

Şcoala Altfel
Poveste de iarnă la bibliotecă

Trenulețul cu povești

12

Genial.ly pe înțelesul tuturor
modalități de a face atractive
informațiile predate în mediul online

Împreună pentru comunități digitale dezvoltate

13

Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare
- Conferință Internațională -

14

Sfoara virtuală

Symposia Investigatio
Conferința științifică internațională

Vreme trece, vreme vine…
expoziţie de grafică

15

„Seara de carte la Târgovişte”

16

Clubul de filozofie

17

Clubul seniorilor

Pe urmele lui Brâncuși
expoziție de pictură

18

