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   COMUNA RACIU 

BIBLIOTECA RACIU          

                                                                                                                

                                           RAPORT   DE  ACTIVITATE  
 

                

  Biblioteca din comuna Raciu îşi desfăşoară activitatea conform Legii bibliotecilor nr. 

334/2002 (modificată şi completată) în 2004 şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a bibliotecilor publice, orientându-şi preocupările spre îndeplinirea parametrilor superiori, a 

atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce îi revin ca instituţie de cultură în comunitate.  

      Acţionând pentru dezvoltarea lecturii publice în comuna noastră, biblioteca  are în vedere 

următoarele obiective: - creşterea şi îmbunătăţirea tematică a colecţiilor de carte, periodice,                                                                                                                          

corespunzător structurii socio-profesionale a populaţiei locale;                                     

- îmbunătăţirea serviciilor oferite cititorilor pentru satisfacerea cerinţelor de lectură;                                            

-   efectuarea unor cercetări privind trecutul istoric şi cultural al comunei;                          

-  organizarea unor activităţi de animaţie culturală, aniversarea unor evenimente şi personalităţi;                                                                                                                                                                                                

-  organizarea de vizite în rândul elevilor ciclurilor preşcolar, primar şi gimnazial privind instruirea 

potenţialilor cititori privind programul bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, păstrare si 

restituire al cărţii; 

-     activităţi de prelucrare bibliografică a documentelor în sistem informatizat; 

-    dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale de care dispune. 

 Activitatea bibliotecii se desfăşoară sub autoritatea administrativă a Consiliului Local şi 

Primăriei  şi în coordonarea metodologică şi profesională a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Dâmboviţa şi a Bibliotecii Judeţene ,,Ion Heliade Rădulescu‘’. 

 La 31 decembrie 2011, biblioteca deţinea în colecţiile sale 3916 volume repartizate după cum 

urmează (ştiinţe sociale) 644, (ştiinţifice) 390, (beletristică) 2487 şi alte materii 395. Fondul de 

publicaţii este aşezat în rafturi corespunzător Clasificării Zecimale Universale, domeniile tematice 

care sunt existente în bibliotecă fiind recomandate prin indicatoarele de raft Aceste volume sunt 

supuse evidenţei de bibliotecă. Procesul de evidenţă a colecţiilor este constituit din primirea, 

ştampilarea şi inventarierea publicaţiilor intrate în bibliotecă. Ponderea în fondul nostru de publicaţii 

o deţin lucrările de beletristică 63,50%, lucrările de ştiinţe sociale 16,44%, ştiinţifice 9,95% şi  alte 

materii 10,08 %. 

          În anul 2011 Biblioteca publică Raciu şi-a îmbogăţit colecţiile cu 282 de volume în valoare de 

362,42 lei, valoarea totală a colecţiilor ajungând la 13095,67 de lei. 

  În relaţia cu cititorii am avut, în vedere satisfacerea optimă a intereselor de lectură, folosind 

în acest scop metodele tradiţionale de apropiere a publicului de bibliotecă şi unele mijloace de 

publicitate în raport cu posibilităţile pe care le am avut. 
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 În anul 2011 numărul total de cititori a fost de 414 (noi înscrişi 207 şi vizaţi 207), frecvenţa 

în acest an fiind de 2953 utilizatori. Ponderea în compoziţia cititorilor o deţin elevii 187, restul 21 

fiind intelectuali, funcţionari, pensionari şi casnice. În decursul anului 2011 au fost difuzate 2715 de 

volume, ponderea mai mare având-o lucrările de beletristică 72,33%, ponderea cea mai mică  

având-o alte materii 8,69%.  

 În decursul anului 2011 au fost organizate acţiuni culturale specifice, precum expoziţii de 

carte şi medalioane literare dedicate scriitorilor şi poeţilor: Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu, 

Grigore Alexandrescu,George Coşbuc; medalioane muzicale pentru evocarea muzicienilor Ciprian 

Porumbescu şi George Enescu; precum şi manifestări dedicate Zilei Mărţişorului şi Zilei 

Internaţionale a Femeii, Zilei Europene a Circului, Zilei Europei, Zilei Internaţionale a Muzeelor,  

Zilei Internaţionale a Drepturilor Copiilor şi Zilei Premiului Nobel. Acestea au avut la bază, în 

principal, Calendarul evenimentelor social culturale ale anului, primit de la Biblioteca Judeţeană 

,,I.H. Rădulescu”. 

 Menţionez că în anul 2011 am participat la toate consfătuirile metodice organizate de 

Biblioteca Judeţeană şi am absolvit cursul de pregătire şi perfecţionare profesională ,,Tehnologia 

informaţiei şi administrarea calculatoarelor cu internet pentru public în biblioteci” desfăşurat în 

perioada 31 octombrie - 04 noiembrie 2011, organizat de IREX (International Research & Exchange 

Board) şi Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu”. De un real folos în pregătirea mea profesională s-

au dovedit a fi şi schimburile de experienţă organizate de Biblioteca Judeţeană cu colegii din 

comunele învecinate, unde au loc activităţi utile. 

Un eveniment foarte important care marcat anul 2011 a fost vizita de informare şi documentare de la 

Biblioteca Naţională a Ungariei şi cea de la sediul din Strasbourg al Parlamentului European,din 

perioada 6 iunie -10 iunie 2011, organizată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 

Publice din România care a fost un bun prilej de documentare în privinţa funcţionării bibliotecilor 

naţionale şi a instituţiilor europene. 

Pentru buna funcţionare a bibliotecii publice şi dezvoltarea ei ca instituţie de cultură mi-am propus:  

• să diversific on-line serviciilor oferite copiilor şi adolescenţilor prin intermediul blogului 

instituţiei http://bibliotecapublicaraciu.wordpress.com şi a adresei de email 

bibliotecaraciu@yahoo.com.  

• să promovez cultura informaţională printre copii, părinţi, cadre didactice, pentru a le cultiva 

cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o societate a informaţiei, inclusiv abilităţi de utilizare a 

tehnologiilor informaţionale moderne; 

•  să intensific acţiunile de marketing ale bibliotecii în vederea cunoaşterii şi prognozării 

necesităţilor beneficiarilor, promovării serviciilor, programelor şi acţiunilor oferite, creării 

unei imagini pozitive a bibliotecii în comunitate; 

BIBLIOTECAR, 

Barbu Georgiana Cateluţa 

http://bibliotecapublicaraciu.wordpress.com/
mailto:bibliotecaraciu@yahoo.com
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