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R A P O R T  

ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2022 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ OLT „ION MINULESCU” 

 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” este o instituţie de importanţă strategică, 

datorită accesului la informaţii de orice tip. Are o istorie de un secol, primul nucleu este pus în 

anul 1841 şi durează până în 1913 când, institutorul slătinean Marin S. Andreian a donat 

primăriei casa sa cu 4 camere şi 2000 volume pentru înfiinţarea unei biblioteci publice dar, 

primul război mondial şi lipsa banilor pentru angajarea unui bibliotecar a făcut ca inaugurarea 

oficială să aibă loc în anul 1931 prin dispoziţie a Prefecturii Judeţului Olt. În anul 1968,  o data 

cu reînfiinţarea judeţelor, capătă statutul de  Biblioteca Judeţeană. Din anul 1993 biblioteca se 

mută în sediul actual din b-dul A.I. Cuza nr. 3B, un sediu modern cu săli spaţioase, din luna 

decembrie 1992 poartă numele poetului ce a copilărit la Slatina, Ion Minulescu. 

A.   Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 

 1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi 

 Municipiul Slatina are o viață culturală intensă, prin activitatea desfășurată de instituțiile și 

organizațiile culturale locale,  în reprezentații teatrale, muzicale, literare si artistice. Analizând 

mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea, constatăm că este format dintr-o serie de 

instituţii care nu intră într-o competiţie culturală ci mai degrabă sunt dispuse unor parteneriate şi 

colaborări în satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii. 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” Slatina este cea mai mare structură info-

documentară a judeţului, fiind totodată singura bibliotecă publică a municipiului Slatina. Ea are 

misiune, funcţii şi atribuţii clar definite de Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. Structura socio-profesională a populaţiei din mediul în care biblioteca îşi 

desfăşoară activitatea este complexă şi diversificată. Ca instituţie de cultură, biblioteca 

evoluează alături de alte instituţii și organizații de profil: Muzeul Judeţean Olt, Centrul de 

Cultură şi Artă Olt, Centrul Cultural „Eugen Ionescu”, Palatul Copiilor „Adrian Baran”, Arhivele 

Statului Slatina, Direcţia Judeţeană de Cultură Olt, Spitalul Judeţean Olt, Inspectoratul de Poliţie 

Olt, Crucea Roşie Olt, D.G.S.A.S.P.C Olt/Inspectoratul Judeţean Şcolar Olt şi O.N.G-uri, cu 

care are încheiate parteneriate pentru realizarea a numeroase proiecte culturale şi de educaţie 

civică. 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” are colaborări cu grădiniţele, şcolile şi liceele 

Inspectoratului Școlar Județean Olt, cu majoritatea căminelor culturale şi caselor de cultură din 

judeţ. 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări): 

 PUNCTE TARI 



2 
 

• poziţie centrală a bibliotecii în oraş; 

• servicii gratuite, colecții și programe diverse; 

• spaţiu adecvat unei bune desfăşurări a activităţilor culturale; 

• existenţa unui număr semnificativ de documente de bibliotecă, deţinute în colecţii (cca 

301012); 

• infrastructură dezvoltată cu distribuirea colecţiilor pe secţii, pentru a facilita accesul rapid 

și organizat ştiinţific la informaţii; 

• accesul gratuit la internet pentru public, inclusiv prin sistemul wireless și asistența de 

specialitate în utilizarea sistemului informatic; 

• rețea de calculatoare, baze de date electronice (constituirea catalogului on-line al 

colecțiilor bibliotecii); 

• dezvoltarea colecţiilor şi diversificarea serviciilor în conformitate cu cerinţele tuturor 

categoriilor de cititori; 

• promovarea şi mediatizarea activităţilor culturale prin intermediul site-ului bibliotecii, 

rețele de socializare (facebook), mass-media, etc; 

• parteneriate şi proiecte derulate în colaborare cu alte instituţii care se adresează 

aceleiaşi comunități; 

• personal calificat în domeniul biblioteconomiei cu o atitudine pozitivă în relația cu 

publicul; 

• buna colaborare cu Consiliul Județean Olt. 

PUNCTE SLABE  

• lipsa spaţiilor în perspectiva dezvoltării colecţiilor;  

• lipsa unui parteneriat cu primăria Slatina; 

• lipsa de filiale în zonele marginale ale municipiului (Clocociov, Satul Nou, Strehareți); 

• lipsa spațiului adecvat creării unei ludoteci; 

• lipsa unui fond de carte digital; 

• inexistenţa unei politici de digitizare; 

• lipsa unei evidenţe informatizate la nivelul circulației colecțiilor; 

• dificultate și insuficientă atragere a persoanelor de vârsta a treia în activități de animație 

culturală 

OPORTUNITĂȚI 

• piața culturală în creștere, cu posibilități de parteneriat în rândul instituțiilor publice și 

private; 

• piaţă largă de utilizatori, cu posibilitate de înființare a două noi filiale în diferite cartiere ale 

orașului; 

• posibilitatea accesării de fonduri extrabugetare prin participarea la proiecte naționale și 

internaționale; 

• posibilitatea de organizare cursuri IT pentru populație; 



3 
 

• dezvoltarea relațiilor profesionale în cadrul rețelei de biblioteci publice la nivel național și 

internațional cu posibilitatea de schimb de experiențe și parteneriate în proiecte comune și 

crearea de consorții de biblioteci; 

• implicarea voluntarilor în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, campanii de informare-

educare, atragerea de resurse către bibliotecă 

.  AMENINȚĂRI 

• concurența cu instituții și organizații culturale ce furnizează servicii comparabile cu ale 

Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” (organizare de evenimente culturale, ateliere 

creative, internet, etc.), biblioteci școlare (împrumut carte); 

• existenţa pe internet a unor site-uri care oferă publicaţii online, crescând astfel numărul 

potenţialilor utilizatori în detrimentul împrumutului de carte la biblioteca; 

• rezistenţa la schimbare; 

• lipsa de venituri proprii ceea ce afectează activităţile instituţiei; 

• cadru legal incomplet, incoerent, rigid și în permanentă schimbare, ce rezultă în lipsă de 

flexibilitate organizațională: Legea bibliotecilor (L334/2002), Legea drepturilor de autor 

(L8/1996), legislația aferentă achizițiilor publice (L98/2016, HG 395/2016), Legea 

salarizării unice (L153/2017); 

• creșterea costurilor utilităților, a prețurilor documentelor și a echipamentelor necesare 

pentru buna desfășurare a activităților Bibliotecii Judeţene Olt “Ion Minulescu”; 

•  abandonul şcolar şi creșterea lipsei de interes pentru lectură, implicit a numărului de 

persoane analfabete sau fără nevoi culturale; 

• scăderea interesului pentru studiu în forma clasică datorită apariției altor metode de 

învățare. 

Aceste probleme fiind identificate, se vor putea stabili noi obiective și strategii, precum și 

planificarea acestora, astfel încât să se diminueze aspectele negative şi să fie înlăturate. 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsurile luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

Analizând modul în care este percepută imaginea Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 

Slatina în rândul comunității, instituția are o imagine pozitivă reprezentând un reper cultural 

important din județul Olt, construită în timp, cu eforturi constante, imaginea instituției este una 

solidă și se bucură de bune aprecieri.  

Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de 

public, instituţia acordă o atenţie deosebită manifestărilor culturale, dezvoltării colecțiilor și 

creșterea profesionalismului personalului bibliotecii. 

Din poziţia de centru informațional, documentar, educațional, cultural complex, formativ, 

recreativ şi prin misiunea sa, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Slatina  s-a adresat în 

mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de statutul socio-profesional, 

economic, de vârstă, sex, naţionalitate, convingeri politice şi religioase ori alte elemente de 

diferenţiere a persoanelor. 
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Obiectiv stabilit pentru anul 2022 – dezvoltarea şi menţinerea imaginii publice a bibliotecii 

a constituit o prioritate în relaţia cu mass-media locală şi naţională. 

Prin activitatea de promovare, Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” Slatina a adus în 

atenţia comunităţii propria ofertă culturală, urmărind: 

- construirea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii; 

- fidelizarea utilizatorilor și atragerea de noi categorii de beneficiari; 

- menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor culturale. 

Acţiunile de promovare a activităţilor din bibliotecă s-a realizat prin intermediul mai multor 

canale: 

- internet: pagina web a bibliotecii (www.bibliotecaslatina.ro), pagina facebook a 

bibliotecii, e-mail adresat partenerilor sau utilizatorilor (bibljolt@yahoo.com); 

-  publicarea în presa locală a unor articole referitoare la evenimentele desfăşurate, 

intervenţii radio, emisiuni televizate; 

- editarea şi distribuirea invitaţiilor, fluturaşilor şi a altor materiale informative prin 

abordarea directă; 

- afişarea materialelor tipărite (afişe) în locuri vizibile şi banner publicitar la sediul 

bibliotecii. 

De asemenea, s-au efectuat campanii de informare la nivelul comunităţii cu privire la 

oferta de servicii ale bibliotecii. 

Mass-media a reprezentat un partener important prin care comunitatea locală a fost 

informată, în mod obiectiv şi în timp util cu privire la activitatea bibliotecii. 

Au fost prezentate, în presa locală, pe posturile tv, în mediul online informaţii privind: 

- colecţiile de documente ale bibliotecii: creşteri numerice, valoare informaţională, 

modalităţi de regăsire a informaţiilor, etc.; 

- asigurarea infrastructurii adecvate privind modul de organizare, accesul şi serviciile 

oferite de bibliotecă; 

- evidenţierea valorilor din fondul de documente al bibliotecii; 

- proiectele, activităţile organizate, coorganizate sau găzduite de bibliotecă; 

- evoluţia indicatorilor de activitate; 

- protocoalele, acordurile, parteneriatele încheiate. 

Întreaga activitate de comunicare desfăşurată a avut drept scop asigurarea 

transparenţei instituţionale, oferirea de informaţii prompte. 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

Instrumentul de analiză şi cunoaştere a beneficiarilor şi serviciilor bibliotecii, l-a constituit 

interpretarea datelor oferite de formularele tipice bibliotecii: Raportul statistic PROBIP, Raportul 

Statistic Anual, Raportul Statistic de Utilizare a Bibliotecii şi formularul statistic CULT1. Periodic 

se efectuează sondaje care vizează domeniul de interes, preferinţele de lectură ale utilizatorilor, 

înregistrarea sugestiilor privind completarea colecţiilor la fiecare sală de acces pentru public etc. 

mailto:bibljolt@yahoo.com
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Biblioteca a realizat lunar și anual evidența statistică a activității care oferă posibilitatea 

unei analize socio-profesionale și pe categorii de vârstă a utilizatorilor, analiza structurii 

documentelor împrumutate sau consultate (domeniile de cunoaștere, limba), analiza eficienței 

serviciilor oferite de către bibliotecă, toate acestea formând un instrument de orientare și 

previziune pentru perioada următoare. 

O altă metodă de cercetare aleasă pentru a contura mai exact profilul beneficiarului 

existent a fost cea a dialogului liber între bibliotecari şi utilizatori. Această metodă a făcut 

posibilă şi a permis, atât cunoaşterea preferinţelor şi necesităţilor de lectură, a nevoilor de 

informare a utilizatorilor actuali precum şi a modului în care este percepută imaginea bibliotecii, 

în general, şi a serviciilor ei, în special. 

 5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu 

Prin oferta de servicii diversificate, în concordanţă cu abilităţile şi competenţele 

personalului, cu aşteptările membrilor comunităţii, cu structura şi calitatea colecţiilor, precum şi 

cu oportunităţile funcţionale ale spaţiilor şi dotărilor realizate până la această dată, Biblioteca 

Judeţeană „Ion Minulescu” Slatina îşi asumă poziţia de lider în calitate de centru cultural, 

informaţional şi recreativ. Din această postură, cât şi prin misiunea sa, biblioteca se adresează, 

în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de statutul 

socioprofesional, vârstă, sex, naţionalitate, convingeri politice şi religioase. 

În anul 2022 principalii beneficiari ai serviciilor și activităților desfășurate în Biblioteca 

Judeţeană Olt „Ion Minulescu” Slatina au fost: 

- copii preșcolari (viitori elevi ai școlii primare din municipiul Slatina) pentru familiarizarea 

de la vârste fragede cu cartea și mediul cultural precum și pentru formarea deprinderilor de 

lectură; 

- elevii noi înscriși din toate ciclurile de învățământ (primar, gimnazial, liceal și universitar) 

reprezintă principalul segment de utilizatori aproximativ 71 la sută din total, în ușoară creștere 

față de anul precedent. 

- adulţi (26-40 ani, 41-60 ani) şi persoane de vârsta a treia, peste 61 ani (în consens cu 

obiectivele educaţiei permanente sau ale învăţării pe tot parcursul vieţii); 

- persoane defavorizate (persoane cu dizabilități, şomeri)  

- utilizatorii care consultă doar presa, legislaţia, materiale de referinţă, Internet-ul; 

- utilizatorii aflaţi în tranzit, ce solicită informaţii diverse; 

- utilizatorii care solicită doar informaţii de interes local (adrese, locaţii, diverse instituţii); 

- utilizatorii care doresc organizarea unor evenimente culturale diverse (lansări de carte, 

conferinţe, simpozioane, expoziţii, spectacole, etc.); 

 

1. Indicele de lectură a populaţiei, în creștere cu aproape 3 procente față de anul 2021: 

Total documente de bibliotecă difuzate/consultate 

Total populaţie municipiu 
=

86728

81174
= 1,07 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒/𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟 
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2. Indicele de lectură al utilizatorilor bibliotecii: 

Total documente difuzate/consultate 

Total utilizatori activi                                 
=

86728

2686
= 32,29 

 

3. % Indice de cuprindere la lectură: 

Total utilizatori înscrişi 

Total populaţie municipiu 
∗ 100 =

2686

81174
∗ 100 = 3,31% 𝑑𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒/2022 

 

4. Indice de frecvenţă a bibliotecii / an: 

Total frecvenţă pe an    =  43827 = 16,32 vizite / beneficiar servicii bibliotecă 

Total utilizatori înscrişi       2686 

 

5. Indicele mediu de frecvenţă / an: 

Total frecvenţă pe an         =     43827 = 174,61 vizite servicii bibliotecă / zi 

Numărul de zile lucrătoare         251 

 

▪ Indicatori de impact 

1. % Indicele structurii de vârstă a utilizatorilor noi înscrişi la bibliotecă: 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022

Total utilizatori copii şi tineri (6 − 25 ani)
=

1223

907
= 74,16% 

 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022

Total utilizatori adulți (26 − 60 ani)
=

1223

244
= 19,95% 

 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022

Total utilizatori vârsta a 3 − a (peste 61 ani)
=

1223

72
= 5,89% 

 

2. % Indicele structurii profesionale a utilizatorilor noi înscrişi la bibliotecă: 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022

Total utilizatori preșcolari, elevi și studenți
=

1223

875
= 71,55% 

 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022

Total utilizatori profesii intelectuale
=

1223

99
= 8,1% 

 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022

Total utilizatori incadrati profesional
=

1223

78
= 6,38 % 

 

Total utilizatori noi înscrişi în 2022 

Total utilizatori pensionari 
=

1223

78
= 6,38% 
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Total utilizatori noi înscrişi în 2022 

Total utilizatori neincadrati profesional 
=

1223

61
= 4,99% 

 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 

național și la strategia Culturală a autorității 

În consens cu acestea, biblioteca promovează și servește politicile, programele și 

proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul comunității pe care o deservește. 

S-a urmărit ca biblioteca să fie racordată la schimburile care au loc privind evoluția IT și a 

celor survenite în cerințele impuse de normele politicilor culturale la nivel național. 

În această direcție s-a încercat să se promoveze o cât mai bună vizibilitate în 

colectivitatea locală, urmărind o tot mai bună imagine a instituției în mediul cultural, profesional 

local, județean și chiar național. 

2 . Analiza principalelor direcții de acțiune din 2022 

Principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii bibliotecii au vizat: 

❖ dezvoltarea și diversificarea, în continuare, a colecțiilor bibliotecii: 

Rezultate:  

• din bugetul propriu au fost achiziționate 3089 cărți și 24 abonamente  (240 u.b.) în 

valoare de 135979,55 lei grupate astfel: 

Achiziţii: 

- 3089 volume carte în valoare de 126716,09 lei; 

- 24 abonamente presă locală şi centrală (240 u.b.) în valoare de 9263,46 lei; 

Donaţii: 

- 664 volume carte în valoare de 11.629, 01 lei, din care la Depozitul Legal - 405 volume 

în valoare de 3947, 86 lei.  

Titluri – 1907 

S-au eliminat din fondul de carte un volum de 4799 uităţi de bibliotecă. 

Menținerea și consolidarea relațiilor cu partenerii și colaboratorii bibliotecii 

În anul 2022,  activitatea de animație culturală nu a mai fost afectată de răspândirea cu 

rapiditate a diferitelor mutaţii COVID-19 (Coronavirus), sălile de lectură au fost și ele deschise. 

Zilnic au fost postate on-line materiale despre evenimente culturale, personalități, cărți, 

pentru a menține viu interesul publicului și pentru a-l recâștiga. 

Pentru aceste activități s-au realizat: 

-15.000 flyere care au fost împărțite prin grădinițe, școli și licee. 

- 500 semne de carte 

- 19 expoziții de artă plastică 

- 85 expoziții de carte atât fizic cât și on-line 
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- 33 fișe bibliografice 

- 448 postări pe facebook  

- apariții,  știri despre bibliotecă în, periodicele locale  - 70        

-expoziție de carte - 30 

- activități desfășurate în bibliotecă - 44 

- activități desfășurate în exterior (școli, grădinițe, centre alte biblioteci...) - 18 

- zile naționale/ internaționale - 4 

- recomandări de cărți - 56 

- noutăți cărți postate – 44 

- filme realizate – 31 

- scriitori străini – 15 

 - scriitori români – 27 

- 5 minute de cultură – 38 

- date biografice scriitori români / străini – 33 

- mesaje / anunțuri / diverse - 8 

Evenimente culturale, cuprinse în cadrul calendarului de acţiuni culturale – 2022, 

programate pe agenda Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” s-au desfășurat atât în cadrul 

bibliotecii cât și în mediul online: 

•  15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale „Eminescu de-a pururi” – 172 de ani de la naștere 

- expoziții și manifestări: „Eminescu – spiritul totalității românești” 

- expoziție: „Manuscrisele lui M. Eminescu”   

- proiecție: „Basmele eminesciene” 

• 27 ianuarie „Anii de taină ai lui Pan M. Vizirescu” – evocarea personalității scriitorului și 

filosofului   

- expoziție de carte și video proiecții documente dezbaterii, etc. 

• 5 februarie „Minunile pastelate din lumea copilăriei”  

- acțiunea bibliotecii de a susține copiii să-și dezvăluie talentul și să-și dezvolte 

abilitățile prin expunerea lucrărilor (lucrări realizate pe pânză și prin alte tehnici, 

fotografii) 

• 12 februarie - L. Caragiale – 170 de ani de la naștere 

- evocare, vizionări, expoziţie de cărţi: „Vremuri vechi, vremuri noi şi nemuritorul său 

umor…” 

• 19 februarie - Constantin Brâncuși - 65 de ani de la moartea sculptorului (19 februarie 

1876 - 16 martie 1957) 

- evocare, vizionări, expoziţie de cărţi şi albume: „Metamorfozele materiei” 

- expoziție grafică - vernisaj 

  21 februarie - Ziua Internațională a Limbii Materne 

• expoziții de carte, diversitatea lingvistică și culturală: „Unitate în diversitate” 
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• 2 martie - Pe urmele povestitorului Ion Creangă: 

  - expoziții, proiecţii de filme: „Creangă, povestitorul copiilor”   

• moment artistic – literar: „185 de ani de la nașterea marelui povestitor român” 

• 3 martie - Ziua mondială a scriitorilor – literatura nu are granițe: „Pledoarie pentru 

literatură” 

- prezentare power point, vizionare şi micro-expoziţie de publicații 

• 18 martie Ziua Internațională a Francofoniei  

- manifestări, expoziții, proiecții filme,  

• 21 martie - Ziua Mondială a poeziei  

- momente și expoziții de publicații: „Minute de poezie – ritm și armonie!”  

 27 martie-  Ziua Mondială a Teatrului: „Teatrul în nenumărate forme” expoziții de carte  

 5 aprilie - Ziua Internațională a Cărții pentru Copii 

- program de manifestări dedicate copiilor: „Cărțile vorbesc!”  

- rafturi tematice, proiecții video, povești 

- „Prietenie pe o sfoară!” 

• aprilie - Zilele Poeziei în Olt 

• „Ion Minulescu“ – Slatina 

• „Virgil Carianopol“ – Caracal 

• „Virgil Mazilescu“ - Corabia  

- concursuri de creaţie poetică şi de interpretare, lansări de cărţi, spectacole de muzică 

şi poezie. 

• 05 mai concursul interșcolar: „Flori de mai” în parteneriat cu Liceul Tehnologic Izvoarele, 

Olt – 100 de participanți 

- paradă port popular 

- jocuri tradiționale 

- cântece populare tradiționale 

• 18 mai: „Ziua Internațională a Sportului” – 150 de participanți 

- concurs de eseuri pe tema „Importanța sportului în viața copiilor”; 

- demonstrație a desfășurării diferitelor sporturi susținută de profesori și elevi care 

activează la cluburile sportive din Slatina; 

- lansare a două concursuri în colaborare cu Asociația Olimpică Română – pentru creație 

plastică – „Jocurile Olimpice în ochii copiilor”, pentru creație literară și jurnalism sportiv – 

„Un condei numit Fair-Play”; 

• 26 mai: lansare ateliere de desen și grafică pentru copiii ucrainieni refugiați, în 

colaborare cu asociația non-profit Clubul Surorilor Optimiste – 50 de participanți; 

• 1 iunie: Ziua Internațională a Copiilor – 150 de participanți; 

- atelier de lectură cu voce tare 
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- atelier de origami 

- atelier de desen și colorare 

- atelier de vizionare film de desen animat 

• 8 iunie : Campanie de promovare a cititului conștient, în care cititorii la vârsta copilăriei 

au fost îndemnați să trimită fotografii cu ei înșiși citind animalelor de companie – 25 de 

participanți 

• 30 iunie: Petre Pandrea – 118 ani de la naștere 

- lansare de carte „Păcătoasa” de Pan M. Vizirescu 

- expoziție de carte: „Întoarcere în timp!” 

 11-29 iulie: „Școala de vară – Loc de joacă pentru minte”, cu activități atât în incinta 

bibliotecii, dar și la școlile partenere, la solicitarea acestora – pe parcursul lunii august – 150 de 

participanți timp de 3 săptămâni 

- ateliere de lectură cu voce tare 

- ateliere de origami 

- ateliere de dansuri tradiționale 

- ateliere de mișcare și dans modern 

- ateliere de șah 

- ateliere de pictură 

- ateliere de vizionare film de scurt metraj 

- ateliere de jocuri de masă 

- ateliere de puzzle 

• 27-28 august: Turneul de Șah al Slatinei – 100 de participanți 

- competiție de șah desfășurată pe două categorii, copii și adulți, cu participare națională 

și premii substanțiale, desfășurată în colaborare cu Prysmian Group și Asociația Clubul 

de Șah Gen.Olt Slatina 

• 31 august – Ziua națională a Limbii Române – 50 de participanți 

- colaj video interpretare poezii despre limba română 

- prezentare și dezbatere despre dialectele limbii române 

• 26 septembrie: Ziua Limbilor Europene – 70 de participanți 

- prezentare PowerPoint: „Diversitatea lingvistică în Europa” 

- dezbatere și concurs în limba engleză privind necesitatea cunoaşterii unui număr cât 

mai mare de limbi străine, activitate desfășurată în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 

1 și Școala Gimnazială George Poboran Slatina 

 30 septembrie: Nocturna bibliotecilor – 250 de participanți 

- eveniment cultural anual de activare nocturnă a bibliotecilor, inițiat de Asociația 

Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu participarea 

bibliotecilor publice din România  

- 4 circuite de vizitare a bibliotecii județene 
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- atelier de lectură cu voce tare 

- prezentare ziare vechi – Secția Fond Documentar 

- atelier de jucării de hârtie 

- atelier de origami 

- atelier de vizionare film 

- atelier de karaoke 

- expoziție de LEGO 

• 4-5 octombrie: Ziua Mondială a Educației - manifestări: „Educația ține și de mine, …și de 

tine!” – 150 de participanți 

- Dezbatere privind rolul fiecăruia și inechitatea în educație, împreună cu elevii Colegiului 

Național ”Ion Minulescu” 

- prezentare PowerPoint despre istoria și importanța educației, împreună cu elevii Liceului 

Tehnologic P.S.Aurelian Slatina 

- atelier de lectură cu voce tare pentru copiii instituționalizați, activitate desfășurată în 

colaborare cu DAGSPC Olt 

- atelier de fotografie în colaborare cu Școala Gimnazială Eugen Ionescu 

• 26 octombrie: 91 de ani de bibliotecă publică la Slatina  - 150 de participanți 

- spectacol aniversar desfășurat în colaborare cu ansamblul coral-instrumental Voces 

Primavera Slatina, Ansamblul de Călușari Mugurașii Brâncovenilor, Trupa de teatru 

Alpha, Ansamblul de dansuri Oltenașii Slatinei, Trupa de teatru Carnavaleștii Izvoarele,  

- vernisaj al expoziției cercului de pictură ”Culorile Copilăriei” 

- gală de decernare a premiilor către colaboratori 

- activitate metodică: întâlnire cu bibliotecarii gestionari ai bibliotecilor publice din județul 

Olt 

• 02 noiembrie : CodeFeast Oltenia – Târg Regional de Știință și Tehnică pentru Copii, 

acțiune realizată împreună cu Asociația Cu Părinții Alături Slatina, sponsorizată de 

Fundația Progress în programul național CODE-Kids – copiii fac coding în bibliotecile 

publice, cu invitați din partea Pirelli SA – Fabrica de Anvelope, și la care au participat 

cluburi de copii din Topoloveni – Argeș, Câmpulung – Argeș, Crâmpoia – Olt, Osica de 

sus – Olt, clubul de la Crâmpoia obținând ulterior și locul 3 pe țară cu proiectul prezentat 

în cadrul târgului de la Slatina. – 130 de participanți 

• 5 noiembrie: Mihail Sadoveanu – 142 de ani de la naștere 

- expoziţie de publicaţii, vizionare: „Domnu Trandafir şi alte poveşti şi povestiri alese 

pentru copii” 

• 25 noiembrie: Zilele Eugen Ionescu – 70 de participanți 

- manifestări dedicate vieţii şi operei dramaturgului slătinean 

- concurs naţional de creaţie literară: Serile de sidef 

expoziţii de grafică: Lumea lui Eugen Ionescu 
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• 01 decembrie: Ziua Națională a României – 70 de participanți 

- recitări poezii patriotice 

- interpretare cântece patriotice 

- atelier de lectură cu voce tare pe tema marii uniri 

• 05-16 decembrie: Ucenicii Moșului – Ateliere de creație și îndemânare – 300 de 

participanți 

- ateliere de lectură cu voce tare cu tema tradițiilor din jurul sărbătorilor de iarnă 

- ateliere de interpretare colinde 

- circuite de vizitare a bibliotecii 

- ateliere de confecționare felicitări și globulețe prin tehnica Origami 

La acestea au fost adaugate şi alte vernisaje și lansări de carte care nu au fost incluse în 

Calendarul manifesătilor culturale pe anul 2022: 

- 17 aprilie -  expoziția „Icoana de vatră" – gravura și pictură pe lemn cu tema religioasă  

- 6 mai – expoziția de desene, semne de carte și modelaj „Ziua Europei în ochii copiilor” 

- 13 mai - vernisajul expoziţiei „Atelierul” al artistului plastic Elena Adriana Vâlcea; 

- 23 mai – prima expoziție de artă grafică computerizată din țară, artist plastic Delia 

Zorzoliu 

- 31 mai – vernisaj expoziție Narcisa Barbu de Ziua internațională a copiilor – Culorile 

Copilăriei 

- 20 iunie – vernisaj expoziție artist plastic Marcel Duțu – Arta vârstelor – studiu și 

compoziție 

- 4 iulie – expoziție personală Andrei Ioțu, Tinere talente la Biblioteca Județeană Olt 

- 22 iulie – expoziție „Respirații de vară” a artiștilor plastici Iulian Segărceanu, Eugen 

Dumitru și George Voica 

- 22 august – vernisaj expoziția de pictură a Deliei Zorzoliu 

- 23 septembrie – expoziția de caricaturi în cadrul Festivalului de Umor Oltenii și restu' 

lumii 

- 29 septembrie – ExpoCaricaturi – lucrări ale elevilor de la Școala de Arte a Liceului 

Teoretic Nicolae Titulescu Slatina 

- 30 septembrie – Expoziție de figurine de LEGO a prof. Kalman Szocs 

- 01 noiembrie – vernisajul expoziției „Arta de a trăi” a artistei plastice Ana-Maria 

Tomescu 

- 15 noiembrie – expoziția lucrărilor din cadrul concursului „Jocurile Olimpice în ochii 

copiilor” 

- 28 noiembrie – expoziția personală a artistului plastic Narcisa Barbu 

- 19 decembrie – expoziția artistului plastic Marius Vancea; 



13 
 

- Expoziții (săptămânale) de carte dedicate semnalării evenimentelor și evocării 

personalităților culturale naționale și universale  sub genericul: „Valori naționale, valori 

universale…comori pentru suflet”;  

- Expoziții (lunare) de tablouri cu picturi realizate de copii prin tehnici diferite sub 

genericul: „Minunile pastelate din lumea copilăriei”. 

- Lansări de carte ale scriitorilor locali și nu numai: Corneliu Corpacci, Ludmila Stoian-

Drăghici, Natalia Micalona, Dumitru Sârghie, Ștefania Marineanu, Micu Raisa Ștefania, Camelia 

Tița, Cosmina Măgureanu. 

În cursul anului 2022, imaginea bibliotecii a fost întreținută prin organizarea a șase 

concursuri, fiecare a avut în vizor subiecte și teme diverse pentru că dezvoltarea bibliotecii 

este imposibilă fără un utilizator/cititor interesat și activ. 

Astfel, în primul trimestru al anului, cu ocazia Zilei Internaționale a poeziei, sărbătorită în 

fiecare an la data de 21 martie, a fost organizat concursul de poezie: „În Martie, …eu sunt 

poetul!” , cu participare directă și indirectă (online sau corespondență) - 150 de participanți. 

În al doilea trimestru al anului, cu ocazia Zilei Internaționale a Sportului sărbătorită la 18 

mai, a fost organizat concursul de eseuri: „Importanța sportului în viața copiilor” cu 

participare directă și indirectă prin corespondență – 40 de participanți. 

În al treilea trimestru al anului, împreună cu Asociața  Olimpică Română, au fost 

organizate două concursuri, unul de creație litarară și jurnalism sportiv: „Un condei numit Fair-

Play”- și unul de creație plastică: „Jocurile Olimpice în ochii copiilor”, cu peste 50 de 

participanți, și, tot în trimestrul trei a fost organizat, împreună cu Prysmian Group și Asociația 

Clubul de Șah Gen.Olt Slatina, concursul șah: „Turneul de Șah al Slatinei” – 50 de participanți 

din toată țara. De asemenea, tot în această perioadă s-a desfășurat concursul de epigramă, de 

scriere satirică și de caricatură din cadrul Festivalului Oltenii și restu' lumii. 

În al patrulea semestru a fost organizat CodeFeast Oltenia: Târgul de Știință și 

Tehnică pentru Copii, în colaborare cu Asociația Cu părinții Alături Slatina și Fundația 

Progress, unde au participat 12 copii cu proiecte dezvoltate în cadrul cluburilor CODE-Kids, 

cluburi în care copiii învață programare în bibliotecile publice, participanții fiind din regiunea 

Olteniei. 

În total 150 de participanți care au fost premiați cu diplome, semne de carte, cărți, etc.  

dar și cu alte premii din sponsorizarea de la Prysmian Group și Fundația Progress. Prin 

intermediul acestor noi produse și servicii de bibliotecă, utilizatorul tradițional s-a transformat în 

utilizator activ al procesului de comunicare. 

Realitatea actuală și restricțiile pandemice au modificat și mărit, considerabil, șirul 

factorilor implicați care modelează biblioteca și accesul publicului la informație.    

Punând accent pe schimbarea și modernizarea serviciilor de bibliotecă,  îmbinarea 

serviciilor și comunicarea cu utilizatorii, prioritar, s-a urmărit oferirea de resurse informative. 
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Acest nou concept a schimbat radical locul și rolul bibliotecii în comunitate, s-au amplificat 

parteneriatele, dar și relația cu utilizatorii.  

În vederea realizării obiectivului: organizarea de activități, în mediul extern, pentru 

sprijinirea programelor de educaţie şi învăţământ cu impact asupra comunității, pentru întărirea 

rolului bibliotecii ca partener cultural-organizatoric și atragerea de noi parteneri și colaboratori, 

s-au elaborat idei noi, netradiționale și s-au ales soluții optime în sprijinul comunității servite. 

Acțiunile și activitățile desfășurate în mediul extern, cu instituțiile de învățământ partenere 

(grădinițe, școli din Municipiul Slatina și din alte localități din județ, biblioteci publice locale) 

menite să promoveze modernizarea serviciilor de bibliotecă oferite comunității au avut ca 

strategii valorificare resurselor proprii din bibliotecă (fondul de documente sub formă de carte și 

documente audio-video) și folosirea tehnologiilor multimedia. 

Astfel, în cadrul Programului „Școala de vară – Loc de Joacă pentru Minte”, 

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Slatina a fost organizator, dar a și colaborat cu Școala 

Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Grădinița cu Program Prelungit ”Ion Creangă” și Școala Gimnazială 

Nr.1 Slatina, s-au desfășurat activități creativ-educative și recreative, sesiuni de lectură și 

ghicitori, vizionări și audiții, ateliere, beneficiari peste 200 de elevi din ciclul preșcolar, primar și 

gimnazial; cadre didactice implicate – 12. 

Activitatea: „1 iunie – Ziua internațională a copiilor” – proiect inițiat și susținut exclusiv 

de Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu” (participanți - 150 de copii); activitatea: „Nocturna 

Bibliotecilor” – proiect desfășurat în colaborare cu Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina, 

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” și Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”,  (participanți - 200 de 

copii din ciclul primar și gimnazial, 6 cadre didactice). 

În proiectul inițiat de Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Slatina în parteneriat 

cu Asociația OvidiuRo, „Magia din cărțile cu povești”, Biblioteca Județeană Olt „Ion 

Minulescu” Slatina a fost colaborator. Activitățile – sesiuni de lectură, s-au desfășurat în 

perioada martie – noiembrie și au fost implicați 11 bibliotecari, 21 de cadre didactice, 

beneficiari, 420 de copii, preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani.  

Coordonarea și îndrumare metodică a bibliotecilor publice locale din judeţul Olt 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” Slatina prin Serviciului Relații cu publicul, 

comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică (RPC) a continuat activitatea de 

coordonare și îndrumare metodologică în bibliotecilor publice de pe raza judeţului Olt și în anul 

2022, prin acţiuni specifice de îndrumare profesională și prin proiecte.  Astfel că, în primul 

trimestru din anul trecut, s-a lucrat la colectarea și prelucrarea datelor statistice a bibliotecilor 

din județ pentru determinarea indicilor și indicatorilor de performanță pentru fiecare bibliotecă. 

De asemenea, s-au colectat datele în vederea completării CULT I, atât la nivelul bibliotecii 

județene, cât și pentru fiecare bibliotecă din reţea, date ce au fost trimise la  Direcţia Judeţeană 

de Statistică Olt. 
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Pentru a veni în sprijinul lor, în demersurile față de autoritățile locale și pentru a crește 

calitatea serviciilor oferite utilizatorilor, s-a demarat Acordul de parteneriat cu Editura Arena 

Artelor -Slatina și Biblioteca Județeană „Ion Minulescu“ , care în parteneriat cu 20 biblioteci din 

județ atât comunale cât și orășenești , concretizat prin dotarea cu carte nouă, respectiv, 100 

volume carte în valoare de 5000 lei , având ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-

literare locale - romanul „Păcătoasa” scris de Pan M. Vizirescu . 

În anul 2022, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Slatina, având rol de coordonator 

la nivelul județului,  a continuat implementarea Proiectului „Copiii fac coding în bibliotecile 

publice - CODE Kids”, organizatori Fundația PROGRESS și Asociația ETIC (Cluj), finanțatori: 

Romanian - American Foundation (RAF), CEZ Vânzări, Societe General GSC, co-nfinanțare în 

bani Fundația Progress. La acest proiect au aderat 8 biblioteci publice din Județul Olt (6 

biblioteci din mediul rural: Biblioteca Comunală Osica de Sus, Biblioteca Comunală Crîmpoia, 

Biblioteca Comunală Dobrosloveni, Biblioteca Comunală ,,Gheorghe Dachin” Brastavățu, 

Biblioteca Comunală Vişina Nouă, Biblioteca Comunală Ianca, și 2 biblioteci din mediul urban: 

Biblioteca municipală „Virgil Carianopol”  Caracal și Biblioteca orășenească „Petre Pandrea” – 

Balș), iar ultima nou venită este Biblioteca Comunală Dobrețu. Perioada de implementare a 

proiectului  ianuarie 2021 - decembrie 2024, urmând ca în acest an să atragem și să mentorăm 

alte biblioteci din județul Olt, cu posibilitatea de a transforma proiectul în serviciu de bibliotecă 

(familiarizarea copiilor cu bazele competențelor de coding – programare pe calculator). 

Fundația PROGRESS și ceilalți finanțatori ai proiectului au donat bibliotecilor partenere din 

județ imprimante 3D, laptopuri, telefoane, drone și alte materiale pentru a stimula copiii să 

participe la concursurile organizate.Copiii din Cluburile CODE-kids au primit: Kit-uri robotice, 

căști, tricouri, șepci și alte materiale promoționale (penare, pixuri, creioane, agende, insigne)   

În trimestrul patru, pentru că este important să dezvoltăm activități dar, este necesar să 

înțelegem că, în toate aspectele activităților oricărei biblioteci, instrumentul de lucru este 

„cartea”, pe orice format s-ar găsi, s-a continuat Programul de dezvoltare și înnoire a fondului 

de carte pentru bibliotecile publice locale din județul Olt, prin Proiectul „Bibliotecile publice  – 

centre de inovație socială și de învățare pe tot parcursul vieții”.  

   Biblioteca a încheiat în anul 2022 protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat cu 

următoarele instituții: Centrul Cultural „Eugen Ionescu”, Palatul Copiilor „Adrian Băran”, Arhivele 

Statului Slatina, Direcţia Judeţeană de Cultură Olt, Spitalul Judeţean Olt, Inspectoratul de Poliţie 

Olt, Crucea Roşie Olt, D.G.S.A.S.P.C Olt/ Inspectoratul Judeţean Şcolar Olt, Liga Scriitorilor 

Filiala Olt, Cenaclul Literar și de Jurnalistică „Dumitru Caracostea” Slatina, Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România & Uniunea Scriitorilor Europeni, Uniunea Artiștilor Plastici şi O.N.G-uri 

(Clubul Soroptimist Internațional Slatina), Asociații (Asociația Edupurtus Slatina), Protocol de 

colaborare cu Asociația Internațională Antidrog Olt, Acord de parteneriat cu Revista de cultură 

OltART (locală) și Editura Hoffman, Parteneriat cu Biblioteca comunală Vulpeni „Școala de 
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vară”, Asociația Clubul de Șah Gen Olt Slatina, Asociația Cu Părinții Alături  și unități de 

învățământ din județ. 

Un aspect, foarte important al activității metodologice, în scopul identificării necesității de 

lectură, domeniile de interes ale utilizatorilor, a fost comunicarea adresei din partea Direcției 

Cultură Scrisă și Creație Contemporană din cadrul Ministerului Culturii, care își propune să reia 

în anul 2023 Programul Național pentru Achiziția de carte și abonamente la Reviste pentru 

bibliotecile publice, program menit să asigure dezvoltarea și completarea colecțiilor de cărți și 

publicații ale bibliotecilor publice județene și ale celor din subordine, conform Legii nr. 186/2003 

privind susținerea și promovarea culturii scrise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

1. Măsuri de organizare internă 

 Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” funcţionează în baza Legii 334/2002 revizuită cu 

modificările şi completările ulterioare şi a  Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Bibliotecii și Regulamentului de Ordine Interioară aprobate în şedinţa Consiliului Județean Olt    

prin  Hotărârea nr. 179 din data de 28.11.2019. 

 În cursul anului anterior s-au emis dispoziții pentru reglementări conform legii, în ceea ce 

privește  următoarele: 

 - stabilirea drepturilor salariale în conformitate cu Legea 153/2017; 

 -aprobare plan măsuri P.S.I. și responsabil P.S.I.; 

Nr. 

crt 

Indicatori Valoare in 2022 

1 Nr. vizite la bibliotecă (frecvența) 43827   

2 Nr. utilizatori activi 2686 

3 Nr. vizite on-line 12620 

4 Nr. documente împrumutate şi consultate 86728 

5 Nr. documente intrate (achiziţionate) 3993 

6 Nr. activități organizate și expoziții 65 

7 Nr. participant activități 2997 

8 Nr. documente existente în bibliotecă 301012 

9 Nr. apariții în presă scrisă și on-line 70 

10 Nr. apariții în presă online (imagini) 132 

11 Nr. copii xerox destinate utilizatorilor 1380 
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 -aprobare plan pregătire profesională; 

 -constituire comisii concurs recrutare personal contractual; 

 - constituire comisii examen promovare în grad profesional imediat superior celui deținut; 

 -constituire comisie casare cărții/publicații; 

 - constituire grup S. N. Anticorupție 

 - inventarierea patrimoniului și colecțiilor de bibliotecă; 

 - constituire comisie de  monitorizare, cu atribuţii  de    monitorizare,  coordonare şi 

îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern  managerial   - 

instituție;    

 - desemnare responsabil protecția datelor cu caracter personal - instituție; 

 - dispoziții încetare exercitare cu caracter temporar șef serviciu / dispoziții exercitare cu 

caracter temporar șef serviciu 

 - dispoziții cu privire la reîncadrări datorate de creșterea vechimii în muncă, suspendări 

contract individual de muncă, constituire comisii, dispoziții de încadrare, și altele. 

Funcții de conducere     = 4 (1 manager/3 șefi serviciu) 

Funcții de execuție = 38 (34 personal de specialitate și auxiliar/4 personal administrativ)            

Total = 42 

Din care : ocupate    = 35 / temporar ocupate = 1 

                          vacante    =   1 / temporar vacante  = 5 

         Personal conducere: 

         Manager  =1 

         Șef serviciu = 3 

                   Personal de specialitate și auxiliar =34, din care: 

                   Bibliotecari (studii superioare) =28.  

                   Bibliotecari (studii medii) =1.        

                   Bibliograf (studii superioare) = 1.          

                   Redactor ( studii superioare=)  1 . 

Economist (studii superioare) = 2. 

Informatician (studii scurtă durată) = 1. 

Personal administrativ = 4 , din care: 

Administrator (studii medii) = 1 . 

Șofer (studii medii) = 1. 

Îngrijitor ( studii medii ) = 2  
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Încadrare personal de execuție in cadrul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”: 

- în data de 01.07.2022 - încadrare bibliotecar grad profesional II, nivel studii medii, 

gradația 0; 

Promovare în grad profesional imediat superior a personalului din cadrul  Bibliotecii 

Județene Olt „Ion Minulescu”: 

- în data de 01.11.2022 - promovare în grad profesional imediat superior, respectiv din 

bibliotecar grad profesional I, nivel studii superioare, gradația 5  în bibliotecar grad profesional 

IA, , nivel studii superioare, gradația 5; 

2. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

În perioada raportată nu s-a desfasurat nicio şedinţă a Consiliului de Administrație al 

instituției.  

3. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, sancţionare) 

La începutul anului 2022 a avut loc evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților 

bibliotecii în funcție de următoarele criterii de evaluare: 

- nivelul de realizare a sarcinilor de serviciu cuprinse în fișa postului; 

- cantitatea și calitatea lucrărilor efectuate și implicarea în organizarea activităților; 

- promptitudinea, operativitatea, responsabilitatea, adaptarea, inițiativa și creativitatea în 

realizarea sarcinilor. 

Calificativele acordate au fost de foarte bine. 

În luna iunie s-a desfăşurat concursul de recrutare pentru perioada nedeterminată a unui 

post de bibliotecar, studii medii. În urma concursului, postul a fost ocupat.  

În luna noiembrie s-a organizat concursul de promovare în grad profesional imediat 

superior, respectiv din bibliotecar grad profesional I,  în bibliotecar grad profesional IA, examen 

promovat. 

4. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” dispune de spațiu suficient pentru o bibliotecă de 

interes județean, își desfășoară activitatea pe o suprafață de cca 1992 m2, cu trei nivele subsol, 

parter și etaj. În acest spațiu sunt incluse: 

- Parter – Înscriere utilizatori, Hol cu spații pentru expoziţie carte, Secţia lectură periodice; 

Secția de împrumut carte pentru copii, Secția de împrumut carte în limba engleză, Secţia 

împrumut carte beletristică, Secţia împrumut carte nonbeletristică, Sala de festivităţi şi expoziţii 

pictură; 

- Etaj I – Birou Îndrumare Metodică, Secția de Carte în limba italiană, Secția de Împrumut 

Carte în limba franceză, Sala de Lectură Carte, Sala Biblionet, Sala multimedia, Depozit Legal, 
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Fond Documentar, Biroul Contabilitate Resurse Umane, Birou Prelucrare, Cabinet Informatizare 

Secretariat, Birou Director 

- Subsol – sunt organizate spaţii de depozitare pentru toate secţiile instituţiei, o sală 

pentru centrala termică şi o sală pentru materiale P.S I. 

Spațiile de care dispune biblioteca sunt utilizate în procent de 100%. 

5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau al 

altor organisme din partea raportată 

În cursul anului 2022 a avut loc un control: 

- I.S.U. – Control tematic privind respectarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi 

stingerii incendiilor; 

In urma controlului a fost întocmit proces verbal cu constatări şi recomandări prind 

remedierea situaţiilor neconforme.  

D. Evoluţia situaţiei economico-financiară a instituţiei 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 

contabil al perioadei raportate 

Buget de venituri şi 

cheltuieli 

Buget 

aprobat 

Buget realizat Grad de utilizare 

a bugetului 

Venituri totale (lei)  3452000 3288228 95% 

Cheltuieli totale (lei) din care 3452000 3288228 95% 

Cheltuieli de personal 2700000 2621824 97% 

Bunuri şi servicii 734000 670740 91% 

Cheltuieli de capital 18000 15580 86% 

Plăți efectuate în anii anteriori - 19916  

 

În cursul anului 2022 au fost achiziționate: 

- Mobilier - rafturi cărți destinate secțiilor Beletristică, Copii, Sala de Lectură, Depozit legal, 

Sala de expoziții, Contabilitate, Secretariat; 

- Aparatură IT şi video; 

Au fost executate servicii de:  

- curăţare şi spălare a faţadei de sticlă; 

- deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie 

Totodată s-a continuat execuția proiectului „Reabilitarea termică pentru îmbunătăţirea 

eficienţei energetice”. 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
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Nr.  

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada 

evaluată  

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 

1224,21 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3 Număr de activităţi educaţionale 42 

4 Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 202 

5 Număr de beneficiari neplătitori 5520 

6 Număr de beneficiari plătitori** - 

7 Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii 65 

8 Număr de proiecte/acţiuni culturale 75 

9 Venituri proprii din activitatea de bază - 

10 Venituri proprii din alte activităţi - 

 

 E. Sinteza programelor şi al planului de acţiune pentru îndeplinirea obigaţilor 

asumate prin proiectul de management: 

 1. Viziune 

Pornind de la obiectivele şi rezultatele obţinute în perioada supusă evaluării, biblioteca 

trebuie să fie:  

• un loc de întâlnire preferat al comunităţii; 

•  una dintre instituţiile culturale cele mai frecventate pe plan local; 

• o resursă reală de cultură, informaţie şi spiritualitate în planul documentării şi al 

educaţiei continue; 

• capabilă să contribuie, în mod real, mai ales prin fondul său de carte şi documente la 

satisfacerea nevoilor spirituale şi intereselor comunităţii locale; 

• capabilă să-şi asume un rol complex ca instituţie profesională şi de specialitate la 

nivelul reţelei de biblioteci din judeţ; 

• capabilă să se adreseze eficient şi atractiv unui public utilizator din toate categoriile 

de vârstă şi ocupaţionale, care frecventează serviciile şi programele bibliotecii. 

Biblioteca va asigura în continuare păstrarea şi valorificarea colecţiilor materiale proprii prin : 

• asigurarea serviciilor de bibliotecă pentru comunitatea locală ; amplificarea accesului 

la baza de date şi documente (dezvoltarea programului de informatizare TinREAD); 

• organizarea de activităţi şi manifestări prin care să fie stimulate dialogul, înţelegerea, 

valorile multiculturale în plan local, regional si national,; 

• parteneriate active cu toţi factorii decizionali ai societăţii, instituţii, ONG-uri, etc. 
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 2. Misiune 

Ca urmare, misiunea bibliotecii este și va fi de a funcţiona – ca instituţie de cultură – 

cu un rol tot mai activ şi complex de spaţiu comunitar veritabil respectiv ca partener cultural 

şi socio-cultural real într-o sferă geografică şi instituţional-organizaţională cât mai largă, 

aflându-se în slujba evidenţierii şi păstrării valorilor culturale din judeţul Olt. 

Îndeplinirea misiunii este condiţionată de:  

• îmbunătăţirea continuă a serviciilor bibliotecare şi informaţionale ale instituţiei; 

• legătura cu bibliotecile publice şi instituţiile, organizaţiile culturale din judeţ din; 

• suita de programe şi proiecte culturale ale bibliotecii, atât cele proprii, cât şi cele 

realizate în parteneriat. 

Principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii vizează: 

- dezvoltarea şi diversificarea în continuarea colecţiilor bibliotecii; 

- popularizarea colecţiilor, acţiunilor, programelor, prin modalităţi specifice 

categoriilor de public ţintă; 

- continuarea reabilitării şi refuncţionalizăţii clădirii sediu; 

- înfiinţarea de filiale de cartier pentru acoperirea nevoilor de informare a locuitorilor 

din zona periferică a municipiului – obiectiv neatins în cursul anului 2021; 

- crearea de servicii noi pentru segmentele de populaţie cu nevoi speciale: persoane 

cu deficienţe vizuale şi locomotorii, bătrâni din centrele sociale – obiectiv 

neîndeplinit în cursul anului 2022; 

- menținerea şi dezvoltarea Cercului de voluntari ai bibliotecii care să sprijine 

desfăşurarea programelor şi proiectelor cultural-educative; 

- punerea în practică a managementului calității serviciilor (manual de proceduri 

actualizat, alte reglementări revizuite, standarde şi stas-uri profesionale)  privind 

ridicarea pregătirii profesionale a personalului din bibliotecă. 

3. Obiective (generale şi specifice) 

               Obiectivele generale ale bibliotecii urmăresc,pe toată perioada mandatului managerial, 

încadrarea în Strategia de dezvoltare a județului si municipiului, capitolul Cultură. 

  Sunt urmărite  ca obiective:  

          Obiectiv general 

•  Dezvoltarea Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” sub toate aspectele 

instituționale, infrastructură, resurse umane, colecții, servicii. 

           Obiective specifice: 

1. Consolidarea corpului profesionist de bibliotecari, capabili să pună în valoare 

colecțiile și serviciile în scopul dezvoltării durabile a comunității; 

2. Valorificarea resurselor bibliotecii prin servicii specifice adaptate nevoilor din 

comunitate; 

3. Dezvoltarea infrastructurii fizice a bibliotecii,crearea altor funcționalități; 
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4. Asigurarea dezvoltării constante a colecțiilor, indiferent de suport, pentru educație, 

cultură și  dezvoltarea durabilă a comunității. 

Obiectiv strategic nr.1: 

• Promovarea Bibliotecii Județene  „Ion Minulescu” ca cel mai important furnizor de 

educație nonformală pentru comunitate. 

Obiective specifice: 

1. Susținerea dezvoltării personale a membrilor comunității; 

2. Promovarea și susținerea instituțiilor din comunitate ,prin servicii bibliotecare. 

              Obiectiv strategic nr. 2 : 

• Dezvoltarea relațiilor de cooperare în cadrul parteneriatelor locale și naționale 

              Obiective specifice: 

1. Identificarea partenerilor în plan local și național privind promovarea culturii; 

2. Creșterea numărului de grupuri de prieteni ai bibliotecii; 

3. Dezvoltarea unui sistem de informare la nivel județean. 

În funcție de alocațiile bugetare, resursele proprii umane și materiale acțiunile au fost și 

vor fi orientate către: 

- îndeplinirea sarcinilor de bibliotecă judeţeană ce asigură servicii comunităţii municipale 

şi judeţului, sarcini care îi revin conform legii; 

- crearea condiţiilor materiale care să transforme biblioteca într-un loc de întâlnire preferat 

pentru grupuri de beneficiari; 

- informarea comunităţii locale privind serviciile de bibliotecă oferite şi asigurarea 

facilităţilor de participare la acestea; 

- creşterea posibilităţii de extindere a accesului la informaţie şi educaţie permanentă; 

- sprijinirea programelor de educaţie şi învăţământ; 

- înregistrarea, organizarea şi valorificarea informaţiilor de memorie şi cunoaştere locală 

prin care să se asigure accesul la moştenirea culturală; 

- asistenţa, instruirea şi îndrumarea utilizatorilor bibliotecii în procesul de căutare, 

regăsire, identificare şi selectare a informaţiei in sistem tradițional și digital; 

- elaborarea şi redactarea materialelor informative despre bibliotecă şi colecţiile ei; 

- acces la cărţi şi reviste în format electronic, precum şi la site-uri ce conţin informaţii 

identificate a fi de interes pentru membrii comunităţii servite; 

 4. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei,  

Pe acest segment, vom acorda o atenţie deosebită următoarelor categorii de 

evenimente/ activităţi/acţiuni specifice bibliotecii, care sunt ocazionale, dar prin a căror natură 

apreciem că se va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale: 

- concursuri, festivaluri, workshopuri: 

- În cadrul  acordului de parteneriat cu  Editura Arena Artelor - Slatina  – 100 exemplare 

din „Păcătosa” de Pan M. Vizirescu 
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 - 20 biblioteci din județ atât comunale cât și orășenești au primit 100 volume carte în 

valoare de 5000 lei; 

- În cadrul parteneriatului cu Asociația Culturală „Oltart” și  editura „Hoffman” , Biblioteca 

Judeţeană Olt „Ion Minulescu” a susținut financiar editarea revistei OltArt și a distribuit-o  gratuit 

la biblioteci comunale din Olt, biblioteci județene, instituții de cultură din țară, personalități din 

diferite domenii culturale -1000 bucăți în valoare de 15750 lei; 

Pentru evenimentele culturale cu participare fizică s-au pregătit afișe, semne de carte, 

expoziții, fișe bibliografice, postări on-line. 

Sintetizând activitatea Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pe întreaga perioadă dificilă 

a anului 2022 concluzionăm următoarele : 

- S-a constatat o creștere a numărului de utilizatori, dar și a numărului de documente 

consultate. 

- Numeroasele evenimente culturale, programate cu mult timp înainte pe agenda 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (lansări și prezentări de carte, vernisaje și expoziții de 

pictură, cursuri și proiecte dedicate utilizatorilor de toate vârstele), vizitele la bibliotecă și 

accesul la însemnatul fond de carte pus la dispoziția cititorilor, au fost diversificate, treptat și 

într-un mod creativ, cu noi activități menite să îmbunătățească activitatea bibliotecii și să 

mențină legătura cu utilizatorii. 

S-a revenit treptat, la modul de îndeplinire a misiunii bibliotecii dinainte de condițiile de 

criză, și s-a oferit în continuare acces la informații, nepericlitând, însă, în nici un fel, siguranța 

utilizatorilor și a personalului bibliotecii. 

Luând în calcul statisticile anilor trecuți, și în anul 2022 am urmărit realizarea principalilor 

indicatori de performanță indicatori de frecvență, indicatori de lectură și indicatori de circulație a 

documentelor. 

În anul 2022 s-a realizat înscrierea centralizată a 2686 de utilizatori în sistemul 

informatizat, cu 17% mai mult decat anul precedent, din care 1223 utilizatori noi înscrişi pentru 

care s-au eliberat permise de intrare în bibliotecă cu o valabilitate de 5 ani începând cu anul 

2022 şi 1463 utilizatori reînscrişi/vizați care şi-au vizat permisul de intrare pentru anul 2022. 

Statistică utilizatori în anul 2022 după statutul ocupațional și vârstă 

- utilizatori înscriși            1223 

- utilizatori activi               2686 (utilizatori noi înscriși 1223) 

Structura socio-profesională a populaţiei din mediul în care biblioteca îşi desfăşoară 

activitatea este complexă şi diversificată, evidența după gen: M(429) și F(794)  
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EVIDENȚA UTILIZATORILOR ÎNSCRIȘI  2022 

După statutul ocupațional După vârstă 
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99 32 22 24 757 118 78 59 2 32 484 423 114 130 72 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de studiu, documentare și cercetare ale 

utilizatorilor, biblioteca a continuat o parte dintre activitățile în mediul online, în paralel cu 

desfășurarea lor fizică. S-a răspuns cu seriozitate și responsabilitate nevoilor de informare ale 

utilizatorilor, oferind acces la informații de calitate, prin baze de date și conexiune la internet, 

prin servicii de scanare a unor documente solicitate, asistență la distanță în găsirea de 

informații corecte. 

 

EVIDENȚA UTILIZĂRII BIBLIOTECII  2022 

Total 

vizite 

Număr vizite 

directe la 

bibliotecă 

UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANȚĂ Număr 

participanți 

la programe 

și 

evenimente 

culturale 

Număr 

solicitări 

telefonice, fax, 

poștă 

Număr vizite 

virtuale via 

Internet 

Număr vizite la 

servicii organizate 

în exterior 

43827 40830 3377 273 97 2997 

 

Catalogul online al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, parte integrantă din sistemul 

integrat de bibliotecă Tinread, este un instrument de căutare la distanță destinat, atât 

utilizatorilor curenți, cât și utilizatorilor potențiali, de menționat că au fost adăugate aproximativ 

10139 de u.b. ajungând la un număr total de 203773 u.b. Prin utilizarea lui beneficiarul poate 

localiza documentul de interes și rezervarea lui pentru un eventual împrumut, poate obține 

Biblioteca Judeţeană Olt 

„Ion Minulescu” 

Utilizatori  

înscriși 

Utilizatori 

reînscriși 

Utilizatori  

activi 

1 2 3 2+3 

Sediul central 945 890 1835 

Filiala Universitară „Ion Minulescu” 64 60 124 

Filiala „Casa Tineretului” 214 513 727 

TOTAL 1223 1463 2686 
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informația despre documentele existente în alte biblioteci, la cerere, utilizatorul poate beneficia 

de împrumut interbibliotecar. 

Statistică documente difuzate (împrumutate+consultate în bibliotecă)  

➢ total documente  volume: 86728 u.b. 

            - carte împrumutată          75096 u.b. 

            - documente consultate    11632  u.b. 

            - publicații periodice          10294    u.b. 

            - documente manuscrise   41  u.b. 

            - documente imprimate și copiate pe hârtie 389 (nr. pag) furnizate în locul                          

documentelor originale 

    

REPARTIZAREA  DOCUMENTELOR  DIFUZATE  

(ÎMPRUMUTATE LA DOMICILIU + CONSULTATE)  

DUPĂ CONȚINUT 

    

 0 Generalități. Biblioteconomie și Asistență 

informațională. Informatică. Cibernetică. Managementul 

informațional 

    1 Filozofie. Psihologie 

 

    2 Religie. Teologie. Mitologie. Spiritualitate 

 

 

    3 Sociologie. Științe sociale. Politică. Afaceri interne. 

Economie. Drept. Statistică. Educație. Pedagogie 

 

 

 

 

 

 

     5 Matematică. Științe ale Naturii. Astronomie. 

Biologie. Chimie. Ecologie. Fizică. Biotehnologie. 

Antropologie 

 

 

    6 Științe aplicate. Medicină. Tehnică. Comunicații. 

Grupa 

 

 

Unități de 

bibliotecă (u.b.) 

 

 

0 

 

 

10373 

1 

 

2464 

2 

 

1347 

3/32 

 

1989 

33 

 

761 

34/36 

 

3670 

37 

 

2836 

39 

 

603 

50/54 

 

857 

55/59 

 

872 

61 

 

1347 
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Inginerie. Tehnologie. Transporturi. Agricultură 

 

 

 

 

    7 Artă și cultură. Artă. Arte marțiale. Dans. Film. 

Muzică. Divertisment. Hobbyuri. Jocuri. Sport. Turism 

 

 

    8 Limbi și lingvistică. Limbi și literaturi străine. 

Filologie. Clasici. Poezie. Traductologie 

 

 

 

 

 

    91 Geografie 

 

    92 Diverse Biografii. Imagini 

 

    93/99 Istorie și arhivistică. Arheologie. Istoria științei 

și tehnologiei. Muzeografie 

62/64 

66/69 

 

516 

65 

 

505 

7/77 

 

570 

78/79 

 

525 

80/81 

 

4331 

821.135 

 

17039 

821 

 

31429 

91 

 

1438 

90 

929/94 

 

3256 

 

În procesul de îndeplinire a cerințelor de informare, utilizatorii au primit, de la bibliotecari, 

informații telefonic sau prin e-mail.  

REPARTIZAREA SERVICIILOR DUPĂ TIPURI 

Număr 

sesiuni 

Internet 

Număr 

referințe prin 

e-mail 

Număr sesiuni 

de instruire a 

utilizatorilor 

Număr 

rezervări 

titluri 

Număr 

informații 

oferite 

 

- 246 150 2789 4298 

 

REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DIFUZATE  

(ÎMPRUMUTATE LA DOMICILIU+CONSULTATE) 

După limbă 

Română Germană Engleză Franceză Spaniolă Rusă Alte limbi 

82320 188 3938 177 93 12 - 
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Gestionarea (inventarierea/verificarea) fondului de documente al bibliotecii pe secții 

Pentru realizarea obiectivului: organizarea de inventare în bibliotecă, în vederea 

analizării stării de conservare a  colecţiilor şi pentru menţinerea accesului corespunzător la 

documentele de bibliotecă, setul de acțiuni a fost îndreptat pentru selectarea publicaţiilor uzate 

fizic şi moral, în vederea eliminării din colecţiile bibliotecii, pe baza aprobărilor legale; activităţi 

de igienizare a colecţiilor, cu scopul optimizării și eficientizării funcționării compartimentelor din 

Serviciul RPC din punct de vedere biblioteconomic și administrativ; activități de rearanjare a 

fondului de carte în secțiile de împrumut, activități de evidență, legare și organizarea 

depozitelor. În anul 2022 s-au desfășurat inventar la Secția de împrumut carte adulți 

Beletristică.  

Anul 2022 a însemnat un an al provocărilor și schimbărilor. Cu toate acestea, biblioteca 

a reușit ca prin activitățile sale să își valorifice colecțiile de documente, să ofere servicii de 

specialitate unui public divers și să organizeze, împreună cu colaboratorii și partenerii, acțiuni 

proprii sau în colaborare. Biblioteca a optat pentru includerea în programe de dezvoltare și 

implementare de noi proiecte, pentru a demonstra valoarea, rolul și importanța acesteia pentru 

comunitate. 

 

 

DIRECTOR, 

ec. Florian DUMITRESCU 

 


