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RAPORT   DE  ACTIVITATE

    
 Biblioteca Publică 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

tradițional și informatizat;

  dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale de care dispune.

      Activitatea bibliotecii se desfăşoară sub autoritatea administrativă a Consiliului Local Raciu şi a

U.A.T.  Comuna  Raciu   și  sub  coordonarea  metodologică  şi  profesională  a  a  Bibliotecii

Judeţene ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa. 

     La 31 decembrie 2019, biblioteca deţinea în colecţiile sale 7169 volume repartizate după cum

urmează 924 (ştiinţe sociale), 476 (ştiinţifice), 5168 (beletristică) şi alte materii 601. 

    Fondul  de  publicaţii  este  aşezat  în  rafturi  corespunzător  Clasificării  Zecimale  Universale,

domeniile tematice care sunt existente  în bibliotecă fiind recomandate prin indicatoarele  de raft.
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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  72,08%, lucrările de

ştiinţe sociale 12,88%, ştiinţifice 6,63% şi alte materii 8,38%.

       În anul 2019  Biblioteca Publică Raciu şi-a îmbogăţit colecţiile cu 1200 de volume în valoare de

10540,72 lei, valoarea totală a colecţiilor ajungând la 49431,34 lei.

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

acest scop metodele tradiţionale și moderne de apropiere a publicului de bibliotecă.

     În anul 2019 numărul total de cititori a fost de 416 (noi înscrişi 140 şi vizaţi 276), frecvenţa în

acest an fiind de  7105 utilizatori. Ponderea în compoziţia cititorilor noi înscrişi o deţin elevii  87,

restul 41 fiind angajați și 12 intelectuali, pensionari, someri şi casnice.

      În decursul anului 2019 au fost difuzate 3478 de volume, ponderea mai mare având-o lucrările

de beletristică 72,85%, ponderea cea mai mică având-o alte materii 8,68%. 

      În anul 2019, Biblioteca Comunală Raciu a primit o donaţie de carte de 390 de exemplare în

valoare de 1028,04 lei. Cărţile donate provin de la persoane fizice şi amintim aici pe domnii: Vlăduţ

Andreescu,  Simionescu  Gheorghe,  Burtescu  Aurică  şi  Barbu  Marian.  De  asemenea,  biblioteca

noastră a primit de la Biblioteca Judeţeană ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, 603 de exemplare

în valoare de 3858,66 lei.

   Primăria Comunei Raciu a alocat pentru achiziţia de carte suma de 5000 lei din care s-au cumpărat

170 de exemplare în valoare de 4923,33 lei.

      Pe parcursul anului 2019, 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, H.C. Andresen, Honore de Balzac,

Rodica  Ojog-Braşoveanu,  George  Călinescu  şi  Iulia  Hasdeu;  unor  personalități  marcante  W.A.

Mozart, precum şi manifestări dedicate: Unirii Principatelor Române, Dragobete, Zilei Mărţişorului,

Zilei Internaţionale Femeii, Zilei Mondiale a Apei, Zilei Internaţionale a Non-Violenţei în Şcoală,

Zilei  Aviaţiei  Române, Zilei  Internaționale a Familiei, Zilei   Internaționale a Cititului Împreună,

Zilei  Limbii Române, Zilei Europei, Zilei Mondiale a Planetei Pământ, Zilei Mondiale a Mediului,

Zilei Internaționale a Omului de Zăpadă, Zilei Mondiale a Teatrului de Păpuși, Zilei Internaţionale a

Copilului, Zilei Internaţionale a Îmbrăţişărilor, Zilei Limbilor Europene, Zilei Internaţionale a Mării

Negre,  Sărbătorilor  Pascale  şi  de  Iarnă.  Acestea  au  avut  la  bază,  în  principal,  Calendarul

evenimentelor social culturale ale anului 2019, primit de la Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu”

Dâmboviţa.

       În anul 2019,  Biblioteca Comunală Raciu a implementat proiectul „Ora să ȘTIM” ,  un

proiect adresat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani. Ora să ȘTIM este o inițiativă națională

care are drept obiectiv stimularea interesului copiilor din mediul rural pentru lectură și alte subiecte
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din aria ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică). Proiectul a fost implementat cu ajutorul

bibliotecarilor din bibliotecile publice aflate  în zonele rurale. Aceștia au susținut ateliere  Ora să

ȘTIM în mod periodic pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani. Proiectul Ora să ȘTIM a fost

prezent  în  peste  150  de  localități  din  12  județe  din  România:  Argeș,  Bihor,  Dâmbovița,  Gorj,

Harghita, Hunedoara, Prahova, Mureș, Neamț, Sălaj, Vâlcea și Vrancea.

         În perioada februarie-iunie 2019, alături de doamnele şi domnii profesori: Ruxanda Mădălina

Dragomir, Georgiana Bălaşa, Mihaela Manea, Gabriela Popescu, Radu Fidel şi Călinescu Sergiu, de

la instituţiile de învăţământ preşcolar şi primar de pe raza comunei, le-am citit săptămânal copiilor

cu vârste cuprinse între trei şi zece ani, din cărţile cu tematică ŞTIM, primite gratuit de  Fundația

Progress şi am realizat împreună mici experimente cu tematică ŞTIM. În urma proiectului, fondul de

carte al bibliotecii s-a îmbogăţit cu 37 de cărţi pentru copii în valoare de 730,70 lei.

        Biblioteca Comunală Raciu s-a implicat în proiectul Cultură'n Șură care aduce teatrul de la

oraș la sat.  Șurile și curțile  sătenilor,  grădinile  și parcurile  de vară devin pentru o seară săli  de

spectacol. La fel s-a întâmplat şi la noi, pe 20 iunie 2019, când şura din curtea lui Marin al Popii /

str. Principală nr. 184, a devenit scenă pentru actorii Marin Grigore, Ioana Rufu, Marius Costache,

Iulian Glita, Bogdan Costea, Lavinia Cosma și Florentina Năstase care au dat viață personajelor din

celebra satiră comică „Doctor fără voie” de Molière. Spectacolul în regia lui Victor Olăhuț, este o

reinterpretare modernă a piesei clasice, în care se caută răspunsul la întrebarea: „În ce măsură haina

îl face pe om? (sau, în cazul nostru - halatul pe medic?)”. Implicarea bibliotecii în acest proiect le-a

oferit prilejul copiilor din comună să participe la un atelier de teatru destinat lor şi susţinut de actori

profesionişti. În cadrul atelierului, prin jocuri nonformale cei mici au aflat cum este să fii actor dar şi

cum să se comporte în calitate de spectator la o piesă de teatru.

       În  anul  2019,  Biblioteca  Comunală  Raciu  şi-a  dezvoltat  baza  materială  prin intermediul

Asociaţiei ,,Tineri pentru Europa de Mâine” cu un set de 2 monitoare, 2 tastauri, 2 mouse-uri în

valoare de  200 lei.  De asemenea, am mai primit prin transfer de la Biblioteca „I.H. Rădulescu”

Dâmboviţa, 10 corpuri suspendate şi perdele în valoare de 603,75 lei.

În perioada 23 – 25 mai 2019  am participat alături de 3 bibliotecari din judeţ (BJD, Ocniţa,

şi Gura Ocniţei) la Conferința Națională a ANBPR BiblioPUBLICA, cu tema “Bibliotecile publice -

teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”, care a avut loc la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu,

Str. G.Barițiu Nr. 5-7, județul Sibiu. 

       În data de 22 octombrie 2019, 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 și Biblioteca Comunală Raciu a fost declarată câştigătoare la

secţiunea „Evenimentul cu cel mai mare număr de participanți realizat în parteneriat (biblioteci,

ONG,  biserică,  școală,  agenți  economici,  persoane fizice  etc)”. În urma acestui  concurs,  baza
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materială a bibliotecii s-a îmbogățit cu un set educațional format din 1 microscop și 1 telescop în

valoare de 529,98 lei, necesare în desfășurarea de ateliere pentru copii și tineri. 

         În data de  19 decembrie 2019 am participat la Gala punctelor de informare europeană, a

voluntarilor și partenerilor EUROPE DIRECT Târgoviște,  care a avut loc Biblioteca Județeană „Ion

Heliade Rădulescu” Dâmbovița. 

    Gala are drept scop premierea celor care s-au remarcat pe parcursul anului în sprijinul acordat

echipei  de  proiect  ori  în  organizarea  de  evenimente  cu  tematică  europeană  şi  în  cadrul

evenimentului, biblioteca noastră a primit premiul pentru  „Cea mai frumoasă bibliotecă/Cel mai

frumos punct de informare europeană din judeţul Dâmboviţa în anul 2019”.

        De asemenea,  pe parcursul anului 2019 am participat la toate activităţiile în care a fost implicat

Ansamblul de dansuri populare „Şipotul”  Raciu, pe care îl coordonez alături de doamnele: Dumitru

Tatiana Daniela-referent cultural, Dragomir Ruxanda Mădălina-profesor şi Florina Niţă-profesor.

        Menţionez că în anul 2019 am participat cu prezentări la 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: 

 prezentarea cărţilor noi intrate în patrimoniu bibliotecii;

 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 realizez sondaje de opinie, în vederea cunoaşterii necesităţilor beneficiarilor, promovării 

serviciilor, programelor şi acţiunilor oferite;

  să înfiinţez  o filială în cadrul Școlii Gimnaziale Șuța Seacă;

  să  promovez imaginea Bibliotecii Comunale Raciu în comunitate şi în mediul  on-line;

  să mă implic diverse proiecte pentru a dezvolta servicii noi de bibliotecă.

BIBLIOTECAR,

Barbu Georgiana Cateluţa
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