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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;

  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

Raciu  şi  sub  coordonarea  metodologică  şi  profesională  a  Direcţiei  pentru  Cultură,  Culte  şi

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

     La 31 decembrie 2017, biblioteca deţinea în colecţiile sale  5538 volume repartizate după cum

urmează (ştiinţe sociale) 721, (ştiinţifice) 431, (beletristică) 3860 şi alte materii 526. 

    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 69,70%, lucrările de ştiinţe

sociale 13,02%, ştiinţifice 7,78% şi alte materii 9,50%.
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     În anul 2017  Biblioteca publică Raciu şi-a îmbogăţit colecţiile cu 580 de volume în valoare de

4165,97 lei, valoarea totală a colecţiilor ajungând la 31272,57 de lei.

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

acest scop metodele tradiţionale de apropiere a publicului de bibliotecă.

     În anul 2017  numărul total de cititori a fost de 383 (noi înscrişi 81 şi vizaţi 302), frecvenţa în

acest an fiind de  6228 utilizatori. Ponderea în compoziţia cititorilor noi înscrişi o deţin elevii  69,

restul 12  fiind intelectuali, pensionari şi casnice. În decursul anului 2017 au fost difuzate 3102 de

volume, ponderea mai mare având-o lucrările de beletristică 70,97%, ponderea cea mai mică având-

o alte materii 29,03%. 

      În anul 2017, Biblioteca Comunală Raciu a primit o donaţie de carte substanţială -  478 de

exemplare în valoare de 1664,21 lei. Cărţile donate provin de la persoane fizice şi amintim aici pe

Nicolae Avramescu, Aurică Burtescu, Adina Bănulescu, biblioteci comunale din judeţ (Biblioteca

Comunală Ocniţa şi Biblioteca Comunală Ciocăneşti) şi de la Biblioteca Judeţeană ,,Ion Heliade

Rădulescu” Dâmboviţa.

În decursul anului 2017, au fost organizate  în parteneriat cu instituţiile de învăţământ de pe

raza comunei Raciu,  acţiuni  culturale  specifice,  precum expoziţii  de carte  şi medalioane literare

dedicate poeţilor şi scriitorilor: Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Coşbuc, Ana Blandiana, Ion

Agârbiceanu,  Cezar  Petrescu,  Marin Preda şi  Alexandre Dumas;  precum şi  manifestări  dedicate

Unirii  Principatelor  Române,  Dragobete,  Zilei  Mărţişorului,  Zilei  Internaţionale Femeii, Zilei

Internaționale a Drepturilor Copiilor, Zilei Internaționale  a Familiei, Zilei  Internaționale a Cititului

Împreună, Zilei Europei, Zilei Internaţionale a Copilului, Zilei Internaționale a Omului de Zăpadă,

Zilei  Internaționale  a  Animalelor,  Sărbătorilor  Pascale  şi  de  Iarnă.  Acestea  au  avut  la  bază,  în

principal,  Calendarul  evenimentelor  social  culturale  ale  anului  2017,  primit  de  la  Biblioteca

Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Dâmboviţa.

        În perioada 17 - 23 august 2017 am participat împreună cu bibliotecari dâmboviţeni şi voluntari

ai Centrului de Informare Europeană EUROPE DIRECT Târgovişte, la tabăra de abilităţi practice cu

tema"Cu voi totul e mai simplu!", desfăşurată în Eforie Nord, în parteneriat cu centrele EUROPE

DIRECT Comănești - Bacău, Mizil și Buzău. 

       Această tabără a avut ca obiective principale: dobândirea unor abilităţi şi competenţe de lucru în

echipă în activităţile de informare şi comunicare; sporirea motivaţiei şi a implicării în activităţile de

voluntariat dezvoltate de centru; consolidarea relaţiilor dintre voluntari şi coordonatori de activităţi,

menite  să  formeze  spiritul  cetăţenesc  şi  implicarea  activă  în  societatea  europeană.  Activitatea

realizată   a  fost   posibilă  prin  susţinerea  financiară  venită  din  partea  Comisiei  Europene  şi  a

Consiliului Judeţean Dâmboviţa.      

      În data de 26 septembrie 2017, prin intermediul Bibliotecii Publice Raciu 12 copii din comună

au participat la vizita de informare şi documentare desfăşurată la Aerodromul Tuzla din Constanţa. 
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     În cadrul vizitei de la Aerodromul Tuzla din județul Constanța, doi adolescenți norocoși din

Comuna Raciu, Gina Dinu și Radu Nicolae au zburat cu avionul pentru prima dată în cadrul unui

atelier demonstrativ susținut cu un avion Diamond DA40 Star. 

      Vizita a făcut parte din proiectul "Copii şi tineri din Dâmboviţa fac primii paşi spre alegerea unei

cariere  cu sprijinul  bibliotecii  din  localitate"  implementat  de Asociația  Tineri  pentru Europa de

Mâine  în  parteneriat  cu  Biblioteca  Județeană  "Ion  Heliade  Rădulescu"  și  biblioteci  publice  din

județul  Dâmbovița.  Proiectul  este  finanțat  de  Fundația  Memorială  Română  Mircea  și  Dan

Cantacuzino, prin Programul EduCab.

       România EduCab care  este o platformă inter-instituţională, inter-disciplinară, demarată la nivel

naţional  cu  scopul  de  a  creşte  capacitatea  bibliotecilor  publice  din  ţară  de a  răspunde nevoilor

educaţionale şi de dezvoltare la nivel local. 

    România EduCaB a demarat o campanie de strângere de resurse pentru 626 de biblioteci locale

din nouă judeţe din România (Dâmboviţa, Dolj, Vâlcea, Teleorman, Brăila, Vaslui, Suceava, Cluj,

Timiş), iar bibliotecile implicate au primit  prin intermediul EduCab, cărţi, mobilier şi calculatoare.

În anul 2017, Biblioteca Comunală Raciu şi-a dezvoltat baza materială cu 30 de bănci, 60 de scaune

şi 3 dulapuri, prin intermediul România EduCab.

      În data de 24 octombrie 2017, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a desemnat campionii

punctelor de informare europeană din județul Dâmbovița în cadrul concursului cu premii  “Activ,

informat și nonformal în…Europa de acasă.” 

         Concursul a cuprins 10 secțiuni iar Biblioteca Comunală Raciu a fost declarată câştigătoare la

secţiunea „Cel mai frumos amenajat punct de informare europeană din Dâmbovița”. Premiul a fost

un set de cărți cuprinzând volume de: cultură generală, informare, best-seller, atât utile în activitatea

de zi cu zi a unei biblioteci publice.

      În data de 7 decembrie 2017, Biblioteca Comunală Raciu a găzduit evenimentul organizat de

Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, Centrul EUROPE DIRECT, sesiunea de

instruire pe tema Cetățenie europeană – Serviciul European de Voluntariat. Acest eveniment a fost

organizat  pentru  a  veni  în  sprijinul  comunităţilor  deservite  de  bibliotecarii  care  au  puncte  de

informare  europeană,  prestează  servicii  de  diseminare  a  informaţiei,  şi  care  vor  învăţa  cum să

răspundă  solicitărilor  venite  din  partea  cetăţenilor  din  cadrul  comunităţilor  respective  privind

drepturile cetăţenilor UE sau priorităţile UE. Evenimentul a reunit bibliotecari şi cetăţeni din zona

Târgoviște care au prezentat aspecte din activitatea acestora.       

        Menţionez că în anul 2017 am participat la toate consfătuirile metodice şi schimburile de

experienţă cu colegii din comunele învecinate, organizate de Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu”

Dâmboviţa şi Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte.

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

propus: 
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 prezentarea cititorilor de cărţi noi intrate în patrimoniu;

 popularizarea documentelor de bibliotecă prin expoziţii de carte şi rafturi tematice în funcţie 

de spaţiul disponibil;

 prezentări cu expuneri de materiale ale celor mai importante evenimente din istoria poporului

român şi a zilelor omagiale a diferitelor personalităţi sau scriitori

 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 prin diverse mijloace, în vederea 

cunoaşterii necesităţilor beneficiarilor, promovării serviciilor, programelor şi acţiunilor 

oferite.

BIBLIOTECAR,
Barbu Georgiana Cateluţa
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