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INFORMATIZARE.

BIBLIONET.

iblioteca Judeţeană „ION MINULESCU” Olt este o instituţie culturală de interes
judeţean, ce asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare
informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii
utilizatorilor fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică,
religioasă sau etnică. Biblioteca Judeţeană „ION MINULESCU” Olt funcţionează sub
autoritatea Consiliului Judeţean Olt care îi asigură baza materială şi resursele financiare unei
bune funcţionări.

B

I.1. ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR
În calitate de instituţie de cultură ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional,
Biblioteca Judeţeană „ION MINULESCU” Olt îndeplineşte corespunzător nivelului de
organizare, al potenţialului de dezvoltare a serviciilor specifice, al resurselor alocate şi
cerinţelor comunităţii judeţului Olt în slujba căreia se află, următoarele atribuţii:
a) colecţionează documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de
informare, documentare şi lectură la nivelul comunităţii din judeţul Olt, realizând completarea
curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii, schimb interbibliotecar şi
prin alte surse legale;
b) realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor în sistem tradiţional
şi/sau automatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în
unităţi de înregistrare;
c) efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor cu respectarea normelor
standardizate de catalogare, clasificare şi indexare;
d) efectuează operaţiuni de împrumut a documentelor pentru studiu, informare şi
lectură la domiciliu sau în săli de lectură cu respectarea regimului de circulaţie a
documentelor de evidenţă a activităţilor zilnice;
e) completează, organizează, prelucrează şi conservă documentele cu regim de
Depozit legal și Fond Documentar;
f) oferă informaţii bibliografice şi întocmeşte la cererea utilizatorilor sau potrivit
domeniilor de interes liste bibliografice, bibliografii tematice;
g) asigură satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea la cerere,
a împrumutului interbibliotecar, de publicaţii interne şi internaţionale;
h) efectuează activităţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a
condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi condiţii de protecţie a
întregului patrimoniu;
i) întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a
documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori în condiţiile legii;
j) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;
k) organizează activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin cultivarea
deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor bibliotecii,
precum şi prin realizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală şi de comunicare a
colecţiilor;
l) organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi
documentare ale utilizatorilor activi şi potenţiali, alte activităţi de marketing sau de promovare
a serviciilor de bibliotecă;
m) iniţiază proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară pentru dezvoltarea
serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi atragerea unor surse de
finanţare;
I.2 . PROGRAME, PROIECTE
Principalele programe şi proiecte ale Bibliotecii Județene din anul 2018 s-au
desfăşurat având în vedere:
- Dezvoltarea colecţiilor de documente
- Îmbunătăţirea imaginii bibliotecii şi a relaţiei cu utilizatorii
- Aplicarea unui management eficient
Au fost luate măsuri privind:
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- Îmbunătățirea bazei materiale a instituției: înlocuirea aparaturii IT, dotările de
mobilier de bibliotecă;
- Creșterea imaginii instituției în comunitatea locală;
- Reorganizarea resurselor umane: fișe de post;
- S-au achiziţionat primele module ale softului de biblioteca TinREAD program de
informatizare
a colecţiilor din bibliotecă cu respectarea normelor standardizate de
catalogare, clasificare şi indexare a documentelor. Iniţierea procesului de informatizare s-a
făcut ţinând cont de integrarea în sistemul naţional de biblioteci care lucrează cu acelaşi tip
de program;
- S-a emis de către ITM Olt Certificatul Constatator nr. 0454 conform căruia unitatea
îndeplinește condițiile de funcționare specifice securității și sănătății în muncă pentru
activități ale bibliotecarilor și arhivelor: CAEN 9101;
- Au fost implementate prevederile legale privind protecția datelor cu caracter
personal în conformitate cu Legea nr.677/2018 și a Regulamentului General UE nr.679/2016
atât pentru personalul bibliotecii cât și pentru utilizatorii acesteia (prin dispoziție);
- Având în vedere necesitatea creșterii numărului de activități cu publicul s-au alocat
mai multe resurse de personal, chiar și resurse materiale mai importante.
Au fost luate măsuri, care s-au concretizat în următoarele rezultate:
- Consiliul Județean Olt a asigurat un buget funcțional mai mare;
- Colaborarea cu instituțiile culturale din municipiu și județ s-a intensificat;
- Numărul instituţiilor partenere a crescut;
- S-au primit de asemenea, sponsorizări în produse (cărți oferite ca premii)
I.3. STRUCTURĂ ŞI ACTIVITĂŢI
Activităţile desfăşurate la Biblioteca Judeţeană “ION MINULESCU” Olt se desfăşoară
în conformitate cu structura acesteia:
BIROUL
DEZVOLTARE,
EVIDENȚĂ,
PRELUCRAREA
COLECȚIILOR,
CERCETARE, INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ
– Completează şi constituie clasic şi informatizat colecţiile de bază, colecţiile uzuale
şi speciale
prin catalogare, clasificare, cotare, alcătuieşte instrumente de informare: catalogul alfabetic,
sistematic;
- Achiziţii curente şi retrospective, prin donații,prin depozitul legal local;
– Se preocupă de valorificarea informaţiilor locale, pune la dispoziţia publicului liste
bibliografice, prestează servicii de public relations, se implică în acţiuni de mediatizare a
serviciilor de bibliotecă, activitate specifica de informare, cercetare, stocare și organizare a
tuturor informațiilor referitoare la nevoile de documentare ale publicului utilizator , mai ales în
domeniul local. Bibliotecarul-bibliograf studiază fenomenul cultural oltean, atât istoric cât și
contemporan, folosind ca instrumente de lucru dicționare, chestionare, presa literară și
audiovizuală, presa cotidiană. Se redactează fișele lărgite si adăugite ale principalilor oameni
de cultură olteni, originari sau localnici, prin adăugare de referințe.
- Contribuie la promovarea imaginii publice a Bibliotecii prin:
- atragerea utilizatorilor şi non-utilizatorilor spre fondurile neconsultate, prin
folosirea de materiale promoţionale: afişe, pliante, fluturaşi şi vizite de prezentare în
instituţiile de învăţământ;
- popularizarea informaţiilor electronice accesibile pentru public (wireless, baze de
date, servicii de imprimare a documentelor etc.), prin utilizarea de afişe,
pliante, fluturaşi;
- sensibilizarea și conştientizarea populaţiei cu privire la valoarea inestimabilă a
patrimoniului cultural deţinut, prin anchete şi sondaje de opinie;
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICAREA COLECȚIILOR, ACTIVITĂȚI
CULTURALE ȘI ASISTENȚĂ METODICĂ
– Asigură activităţi de lectură la sală (Sala de Lectură, Sala de Periodice si
Legislaţie, Sala Media și Internet,Sala Fond Documentar), împrumut pentru lectură la
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domiciliu (Secţia de împrumut pentru adulţi-beletristică și tehnică, Secţia de împrumut pentru
copii,Secțiile de limbă engleză,franceză și italiană si Filialele Tineretului cu sediul în Casa
Tineretului și Universitară de la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie din cadrul UNIVERSITĂȚII PITEȘTI cu sediul la Liceul ’’Ion Minulescu’’; de
asemenea, asigură evidenţa publicului cititor şi evidenţa activităţilor specifice. are atribuţii de
coordonare în teren a activităţilor de bază ale bibliotecilor publice oltene, în vederea
organizării şi eficientizării acestora.
BIROU RESURSE UMANE, CONTABILITATE. INFORMATIZARE. BIBLIONET.
ADMINISTRAȚIE
– Desfăşoară activităţi financiar-contabile şi de personal; susţine, din punct de vedere
administrativ, instituţia;
- Realizează baza de date a bibliotecii, prin descrierea (cataloagelor) publicațiilor în
regim automatizat;
- Realizează coordonarea întregii activităţi din domeniul IT, în cadrul bibliotecii,
precum și a tuturor bibliotecilor publice din județ;
- Asigură accesul la internet;
II. ACTIVITĂȚI DE MEDIATIZARE
Prin activitatea desfășurată, s-a urmărit atragerea a tot mai mulți utilizatori către
bibliotecă, diversificând serviciile oferite, încheind noi parteneriate pentru îndeplinirea
obiectivelor cum ar fi: întâlniri cu diverși scriitori, ateliere de lucru pe domeniul
biblioteconomiei, simpozioane, dezbateri, expoziții de carte, expoziții desene, expoziții
diverse, programe cultural – artistice, concursuri județene și concursuri cu prilejul diferitelor
activități:
- Activități pentru familiarizarea cu biblioteca, cu instrumentele de lucru și pentru a
atrage noi utilizatori ( vizite tematice cu grupuri de copii și elevi din grădinițele, școlile și
liceele din județ).Și în anul 2018 biblioteca a fost aleasă de studenți ca instituție pentru
practica studențească.
- Activități tradiționale: ’’Ion Minulescu’’, ’’Ziua Culturii Naționale-Ziua EMINESCU’’,
‚’’Zilele Slatinii’’, ’’Ziua Bibliotecarului’’, „Ziua de 9 mai’’, „Ziua Copilului’’, „Săptămâna
Națională a Cărții’’, „Ziua Internațională a Cărții pentru Copii’’, „Ziua Internațională a Cărții și
a Dreptului de Autor”, „Ziua Literaturii pentru Copii’’, „Zilele Bibliotecii (Nocturna bibliotecilor)”
etc
- Activități în colaborare cu asociații și O.N.G. –uri;
- Activităţi de voluntariat (profesori, ingineri, pensionari etc) - Cercul de creaţie
literară, Atelierul de creaţie plastică şi Clubul de şah;
- S-au organizat activități specifice de comunicarea colecțiilor organizându-se
manifestări culturale atât în incinta bibliotecii, cât și în exterior la instituțiile partenere.
În funcţie de nevoile beneficiarilor, au fost desfăşurate activităţi:
•
•
•
•
•

de informare generală, cultură;
specific programe şcolare;
ştiinţifice, tehnice, economice;
bibliografice şi bibliofile;
de creaţie literară şi artistică

II.1 PARTENERIATE - 54 încheiate cu 31 de instituții de învățământ, cultură, sănătate etc.
-

Acord de parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt privind facilitarea accesului copiilor/tinerilor din Casele de tip familial „Sf. Andrei”
Slatina în lumea artei şi literaturii, în circuitul artistic
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-

-

Acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, în cadrul proiectului
regional „Chimia Verde – Chimia Durabilă” pentru desfăşurarea în bibliotecă a
concursului „Ecologia şi protecţia mediului” şi a sesiunii de referate pentru profesori
cu tema „Chimia Verde-Chimia Durabilă”;
Acord de parteneriat educaţional cu Liceul cu Program Sportiv Slatina
Protocol de colaborare „Centenar 100 – Cartea care unește” cu 62 de biblioteci
comunale din județ
Parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit ’’ION CREANGĂ’’ Slatina
Protocol de colaborare cu Asociația Internațională Antidrog Olt
Proiect de parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Slatina
Acord de parteneriat cu Revista de cultură OLTART (locală)
Acord de parteneriat și proiect cu Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina
Parteneriat cu Biblioteca comunală Vulpeni ’’Școala de vară’’
Proiect educațional „Pe valurile cunoașterii” cu Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”
Slatina și Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina
Protocol cu Inspectoratul Județean de Poliție Olt
Protocol de colaborare cu Agenția Națională Antidrog Olt
Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina
Protocol cu Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Slatina
Acord de parteneriat ’’ABC-ul emoțiilor’’ cu Centrul Antidrog Olt
Acord de parteneriat ’’Cum să creștem sănătos’’ cu Centrul Antidrog Olt
Proiect educativ ‘’ În lumea cărților’’ cu Liceul Tehnologic ‘’P.S. Aurelian’’ Slatina
Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina
Parteneriat ’’Ora de lectură’’ cu Școala Gimnazială Valea Mare,Școala Gimnazială
Priseaca,Școala Gimnazială Poboru
Proiect de parteneriat ’’Și eu sunt francofon’’ cu Școala Gimnazială Izvoarele
Proiect de parteneriat ’’Unitate în diversitate’’
Parteneriat cu Colegiul Național ’’Ion Minulescu’’ și Centrul Județean de Asistență
Psihopedagogică Slatina
Protocol de colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Slatina
Parteneriat ’’Farmecul cărților’’ cu Liceul cu Program Sportiv Slatina,Școala
Gimnazială ’’Vlaicu Vodă’’ Slatina, Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina
Proiect educațional „’Biblioteca – o lume a cărților” cu Liceul cu Program Sportiv
Slatina
Proiect educațional ’’Atelierul’’
Proiect educațional ‘’Școala de vară – Pe valurile cunoașterii’’ cu Biblioteca comunală
Vulpeni
Parteneriat ’’Natura în culorile anotimpurilor’’,concurs județean
Acord de parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 și Școala Gimnazială
Valea Mare
Parteneriat ’’Bucuriile copilăriei’’,concurs județean
Proiect educativ regional „În lumea cărților”
Proiect educativ județean
Proiect educativ „Paradisul primăverii”’
Protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina
Proiect de parteneriat educațional cu Liceul Teoretic ’’Nicolae Titulescu’’ Slatina
Proiect de parteneriat educațional ’’Magia cărților’’ cu Liceul Teoretic ’’Nicolae
Titulescu’’ Slatina
Proiect educațional „Porți deschise spre lumină” cu Școala Gimnazială ’’Vlaicu Vodă’’
Slatina
Proiect educațional „Caravana cărților Unirii” cu biblioteci comunale din județ (62)
Acord de parteneriat „Biblioteca-sufletul comunității” cu Liceul Teoretic „Nicolae
Titulescu”, Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina
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-

Parteneriat educativ ’’Biblioteca – prietena copiilor’’ cu Grădinița cu Program Prelungit
nr.1 Slatina
Proiect Centenar ’’Trăiește, gândește românește’’ cu Palatul Copiilor Slatina
Proiect de parteneriat educațional cu Școala Gimnazială nr. 1 Slatina
Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 Slatina
Proiect de parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Curtișoara
Proiect educațional cu Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Slatina
Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr.3 Slatina
Proiect „Sărbătorim Centenarul -1 Decembrie” cu Școala Gimnazială nr.3 Slatina
Parteneriat (proiect) educativ cu Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș
Proiect educative cu Școala Gimnazială ‘’Mihail Drumeș’’ Balș
Proiect educativ ‘’Centenar’’ cu Școala Gimnazială “Nicolae Iorga’’ Slatina
Proiect educational cu Liceul cu Program Sportiv Slatina
Parteneriat ’’Cartea în an Centenar’’ între Filiala Tineretului și Școala Gimnazială
Vlaicu Vodă Slatina,Școala Gimnazială Eugen Ionescu Slatina, Palatul Copiilor
Slatina

II.2 CALENDAR ACTIVITATI, LANSARI DE CARTE, ,PARTENERI, ACTIUNI,
EXPOZITII
La Biblioteca Județeană „ION MINULESCU” OLT, activitățile de mediatizare a cărții și
serviciilor de bibliotecă sunt permanente, alcătuind un sistem a cărui finalitate este definirea
bibliotecii ca instituție de utilitate publică. În anul 2018 au fost organizate conform
Programului anual de activitate, manifestări culturale prilejuite de evenimente istorice și
literare, aniversări și comemorări, materializate în expoziţii de carte, lansări, prezentări,
întâlniri cu autori și editori, dezbateri, spectacole,multe sub egida „CENTENAR 100 DE ANI
ROMÂNIA’’ etc. Pe tot parcursul anului, la Biblioteca Județeană OLT au fost organizate
activități culturale, expoziţii tematice de carte după cum urmează:
Calendar activități 2018:
- 5-6 IANUARIE 2018 -’’Ion Minulescu- 137 ani de la naștere’’:
- Portret de scriitor
- Pagini memoralistice minulesciene despre Marea Unire din 1918
-12-15 IANUARIE 2018 - ’’Ziua culturii naționale – 15 ianuarie 2018’’:
- Întâlnire şi reîntâlnire cu Mihai Eminescu:
- Colocviul: ’’Eminescu – promotor al reîntregirii granițelor istorice ale
României’’
- Medalion literar: ’’Eminescu Inima României Mari’’
- Recital de versuri şi muzică: ’’Nemurirea Eminescului’’
- 19 -22 IANUARIE 2018 –’’Slatina culturală la zi aniversară’’:
- Biografii, expoziţii despre personalităţi, prezentări de cărţi dedicate
sărbătoririi oraşului Slatina
- Aniversarea a 650 ani de la atestarea documentară Slatina în
Centenarul Marii Uniri
- 8 FEBRUARIE – „Memorie și cunoaștere”:
- ’’10 olteni care veniră și făcură istorie’’ – prezentări biografice
- 15 FEBRUARIE 2018 - „Din vremea cărților uitate” :
- Incursiune în operele unor scriitori pe nedrept uitați: Barbu Paris
Mumuleanu (1794-1834) și Ion Marin Ionescu (1912-1977)
-21 FEBRUARIE 2018 – „Personalitățile lunii februarie’’:
- Expoziție de cărți și documente din fondul documentar al Bibliotecii
Județene Olt
- 1 -3 MARTIE 2018 – „Zilele Ion Creangă” - proiecții de filme, momente teatrale,dimineți de
basm - ’’Moș Ion Roata și Unirea’’
-1- 8 MARTIE 2018 – „La vreme de Mărțișor”:
- spectacole artistice, expoziții tematice
- dialoguri dedicate zilelor de 1 și 8 martie
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- ateliere de creație „Culori tradiționale”
- 20 MARTIE 2018 – „Ziua mondiala a poeziei”
- Sub ocrotirea poeziei - poeţi locali în dialog cu publicul, recitaluri de
poezie, prezentări de cărţi, dialoguri culturale
- 27 – 29 MARTIE 2018 -’’Zilele Basarabiei’’:
- Simpozion istoric: „Basarabia – prima provincie istorică unită cu
România”
-Expoziţie aniversară: ’’100 de ani de la unirea Basarabiei cu
Regatul Român
- MARTIE 2018 - „Zilele Nicolae Titulescu”:
- Ediţia a XX–a a Simpozionului Național ’’Nicolae Titulescu – artizanul
înţelegerii interbalcanice’’
- Concursul Naţional ’’Titulescu – personalitate de anvergură a diplomaţiei
mondiale’’
- 3- 8 APRILIE 2018 - ’’Săptămâna lecturii şi cărţii pentru copii’’:
-’’Copil în România Unită’’ :
- lansări de carte, întâlniri cu autori şi editori, expoziţii de carte,
recitaluri, medalioane literare
- rafturi tematice, proiecții video, povești
- 31 MARTIE -1 APRILIE 2018 - „Ziua Umorului la români’’:
- întâlnire cu autori de texte umoristice şi epigramişti
-APRILIE 2018 – Programul Naţional „Şcoala Altfel”:
- concurs literar dedicat Centenarului Marii Uniri „Să ştii mai multe, să fii mai
bun”;
- activităţi de promovare a talentului: „Picături de lumină în universul
copilărie”’;
-concurs de creaţie literară cu premii „La trecutu-ţi mare, mare viitor”;
-reportaje realizate de copii: „Eu sunt România!”
- 10 – 15 APRILIE 2018 - Program de vacanţă la bibliotecă:
- Atelierele vacanţei: - „Scrie o poveste”, „Cărțile intr-un alt format”,
„Dansul culorilor”, „Magia firului de ață”
- 23 -25 APRILIE 2018 – ’’Porţi deschise la bibliotecă’’:
- Zilele Cărţii şi ale Dreptului de Autor
-Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului – 23 aprilie
-Vizite tematice în bibliotecă
- APRILIE - MAI 2018 – ’’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.
- 10 -13 APRILIE 2018 -’’Centenarul Unirii’’:’
- ’’Zilele filmului românesc’’ – ecranizări în viziunea marilor cineaşti
români dedicate istoriei românilor
- 2 – 4 MAI 2018 – ’’Biblioteca şi viitorul’’:
-program de formare profesională pentru bibliotecarii din judeţ: centrele
metodice Caracal, Corabia, Slatina
- 8- 9 MAI 2018 - ’’Europa la ea acasă’’:
- manifestări cultural artistice dedicate ’’Zilei Europei – 9 mai’’
-9 MAI 2018 – ’’ Centenarul României moderne’’:
-omagierea eroilor nemului românesc: ’’Eroi au fost, eroi sunt încă’’
-manifestări dedicate Zilei Victoriei împotriva fascismului – 9 mai 1945 şi a
Independenţei României – 9 mai 1877
- 31 MAI – 1 IUNIE2018 –’’1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului’’ :
-manifestări dedicate Zilei copilului: ’’Comoara din inimă’’
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-concursuri tematice, expoziţii de desen, spectacole artistice – ’’Eu sunt
România!’’
-confecționare de măști cu personaje din povești
- 8 – 12 IUNIE 2018 -Program de voluntariat:atelierele bibliotecii cu activități practice
efectuate de voluntarii bibliotecii
-26 IUNIE 2018 – ’’Ziua Drapelului’’:
- ’’Drapelul Revoluţei de la 1848 – preambulul Unirii’’
-’’Drapelul – rol şi importanţă în istoria românilor’’
– manifestări dedicate Centenarului
- 26 IUNIE 2018- ’’Ziua Internaţională împotriva consumului şi a traficului ilicit de droguri’’:
-’’Nu ucideţi viaţa!’’ – dezbatere pe tema consumului de droguri susţinută
de Agenţia de combaterea drogurilor
- 10 IULIE 2018 – ’’Biografii nemuritoare’’:
-’’Oameni care au făcut România Mare’’ – portretele părinţilor fondatori ai
noului stat român
-31 IULIE – 25 AUGUST 2018 – ’’Atelierele fanteziei’’:
– activităţi în cadrul atelierelor de creaţie ale bibliotecii desfăşurate pe
perioada vacanţei mari
-12 14 AUGUST 2018 – ’’Oameni, locuri şi tradiţii din Olt şi Romanaţi’’:
- ateliere privind cunoaşterea istoriei locale desfăşurate cu
bibliotecarii din bibliotecile publice ale judeţului
- 23 – 26 AUGUST 2018 – ’’Limba noastră-i o comoară!’’:
-aniversarea a 28 de ani de la înființarea Filialei de carte „Nicolae
Titulescu” - Ialoveni, Republica Moldova
- schimb de experienţă ’’Fraţii, tot fraţi rămân!’’
-colocvii profesionale
- 28 29 AUGUST 2018 – ’’Festivalul de lectură Marin Mincu’’:
-Simpozion ’’Marin Mincu – personalitate marcantă a literaturii
române’’ - ediţia I, dedicat dezbaterii vieţii şi operei ilustrului scriitor slătinean
- 3 -7 SEMTEMBRIE 2018 – ’’Scriitori născuţi în septembrie’’:
– medalioane bibliografice dedicate scriitorilor din judeţul Olt
- 20 SEPTEMBRIE 2018 – ’’Ziua Internaţională a Păcii’’:
-concursul ’’Un cer senin,o inimă curată’’ de creaţii literar- artistice
ale copiilor din grădiniţe şi şcoli
- SEPTEMBRIE 2018 – Festivalul naţional de umor „Oltenii şi restu’ lumii”:
-concurs de epigrame, caricaturi, literatură umoristică
-spectacole de umor
-expoziţii, târgul meşterilor populari, sărbătoarea vinului
- 26 SEPTEMBRIE 2018 – ’’Ziua Limbilor Europene’’:
-expunere –’’ Diversitatea lingvistică în Europa’’
-dialog cu tinerii privind necesitatea cunoaşterii unui număr cât mai
mare de limbi străine - ’’În pas cu timpul’’
- 28- 29 SEPTEMBRIE 2018 – ’’Ziua Internaţională a Muzicii’’:
-expunere: Valori muzicale româneşti
-prezentări video, audiţii dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale
a Muzicii
-OCTOMBRIE 2918 – ’’ Nocturna bibliotecilor’’:
-’’Porţi deschise la bibliotecă’’
-vizite, expuneri, prezentări cărţi, scenete şi recitaluri, dezbateri,
colocvii
-25 OCTOMBRIE 2018 – ’’Ziua Armatei Române’’:
-simpozion dedicat Centenarului Unirii ’’Armata Română – drum de
glorii şi virtute’’
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-prezentări video - ’’Oltul şi Romanaţiul – participare la scrierea
istoriei naţionale’’
- 26-28 OCTOMBRIE 2018 – ’’Zilele Eugen Ionescu’’:
-manifestări complexe dedicate vieţii şi operei dramaturgului
slătinean
-concurs naţional de creaţie literară: ’’Serile de sidef’’
-expoziţii de grafică: Lumea lui ’’Eugen Ionescu’’
-1 DECEMBRIE 2018 – ’’ ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI’’:
- istoric Centenarul Unirii: ’’Povestea unui an – 1918 – istoria ca jertfă’’
-evocarea evenimentelor din 1918 în presa vremii din Olt şi Romanaţi
’’Oltenii şi Marea Unire’’
-spectacole, expoziţii, proiecţii film
- 20 DECEMBRIE 2018 – ’’Obiceiuri şi tradiţii creştine româneşti oglindite în opere literare’’
Partenerii bibliotecii în desfăşurarea activităţilor fac parte din următoarele tipuri de instituţii,
organizaţii şi grupuri informaţionale:
a) Autorităţi şi instituţii publice: Consiliul Judeţean Olt, Primăria Slatina, Instituţia
Prefectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Muzeul Judeţean Olt, Centrul Cultural „Eugen
Ionescu”, Centrul de Creaţie Olt, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Palatul Copiilor „Adrian
Baran”, primării, biblioteci, case de cultură.
b) Unităţi de învăţământ din Slatina şi judeţ:
o Grădiniţe: G.P.P. nr. 1, G.P.P. nr.2, G.P.P. nr. 3, G.P.P. nr 5 „Ion Creangă”
o Şcoli Gimnaziale din Slatina: Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu”, Şcoala
Gimnazială „Gh. Poboran”, Şcoala Gimnazială „Ştefan Protopopescu”, Şcoala
Gimnazială „C-tin Brâncoveanu”;
o Şcoli Gimnaziale din judeţ: Mărunţei, Ipoteşti, Brâncoveni, NegreniScorniceşti, Iancu Jianu, Curtişoara, Bârza, Vulpeni.
c)

Licee, colegii, universităţi din Slatina şi judeţ:
o din Slatina: Colegiul Naţional „Ion Minulescu”, Colegiul Naţional Vocaţional
„Nicolae Titulescu”, Colegiul Naţional „Radu Greceanu”, Colegiul Economic
„P.S. Aurelian”, USAMV Bucureşti-filiala Slatina, Colegiul Naţional Agricol
„Carol I”, Liceul Tehnologic „Alexe Marin”;
o din judeţ: Liceul Tehnologic Crâmpoia, Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Liceul
„Ştefan Diaconescu” – Potcoava

d)

Organizaţii nonguvernamentale şi culturale:
o de nivel naţional: Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor din
România (ANBPR), Fundaţia Progres Bucureşti, Uniunea Scriitorilor din
România, I.M.E. (Institutul de Memorie Electronică) Bucureşti, Clubul
Internaţional „Soroptimist”, Biblioteca Naţională a României, Biblioteci
judeţene
o de nivel judeţean: Societatea Culturală „Eugen Ionescu” Slatina, Societatea
Culturală „Arena Artelor” Slatina, Asociaţia „Pro Memoria-Olt”, Asociaţia
Culturală „Olt-Art”, Asociaţia „Salvaţi identitatea satului românesc”, Asociaţia
Culturală „Amprente oltene” Slatina

e)
alte tipuri de organizaţii, instituţii: Cercul de jurnalism şi ziaristică, Palatul copiilor
„Adrian Băran”, Slatina, Clubul particular de pictură „Atelierul” Slatina, Casele de tip familial
„Sf. Andrei” Slatina, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt, Parohia
„Sfiinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Schitu Greci.
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Manifestări culturale:
o „Povești și culori” , „Curcubeul prieteniei”, „De-aș fi povestitor!”, „Urmăm un exemplu,
suntem un exemplu”, „Timp frumos bine ai venit!”, „Cărțile într-un alt format!”, „Dansul
culorilor” - ateliere creativ-educativ, vizite tematice în bibliotecă;
o „Cartea și poveștile ei”, „Cartea nu are vacanță!” – manifestări ample ( expoziții de
carte, concursuri tematice, prezentări de carte nouă) dedicate evocării personalităților
din literatura română și universală;
o „Zâmbește copile, e ziua ta!” , „Culoare în inimă și-n mâini de copil!” - campanie de
promovare a cărții și lecturii, a serviciilor și atelierelor din biblio-vacanță;
o „Zâna florilor” – activitate susținută de bibliotecari mini-scenetă de teatru;
o „Fantasticul din lumina cărților”, „Povești din cărți, filme din povești” – proiecții de
filme după cărți ecranizate;
o „Trăiește și gândește românește” , „Suntem mândrii și harnici românași”, „ 100 de
românași și româncuțe în 100 de zile”, „Istoria prin ochii de copil”- activități în
parteneriat cu grădinițele, școlile și liceele din județ și în colaborare cu Palatul copiilor
„Adrian Băran” – Slatina;
o „Povești din pădurea muzicală”, „Cartea mea,…povestea noastră!”, „O iarnă ca-n
povești”, „Eu și omul de zăpadă”, „Doi bulgări de zăpadă prind viață”, „Legenda
crenguței de brad”- ateliere creativ – educative, expoziții diverse, programe literar –
artistice, în exterior, cu școlile partenere, manifestări din Programul educațional
„Școala Altfel” ;
o „Valori muzicale românești și universale”, „Cât de frumoase sunt anotimpurile
muzicii!” - atelier de audiții și proiecții de materiale documentare despre muzicieni și
compozitori români și străini;
o „Susținem excelența copiilor din familii defavorizate”, „Două mâini și o inimă pentru o
șansă”, „Mame la timpul potrivit – mame adolescente”, „Educația sexuală, educație
pentru viață”, „Magia firului de ață”, „My book buddy – Prietenul meu e cartea”,
„Ajutarea copiilor din medii dezavantajate pentru menținerea sănătății dentare și
prevenirea bolilor specifice”.
o Menționez proiectul cu Spitalul Județean Olt intitulat ’’Ieși copile și râzi la soare’’;
zilnic bibliotecari se deplasează la secțiile unde sunt internați copii și timp de 2 ore
încearcă să îi
înveselească prin activități deconectante cum ar fi:
jocuri,pictură,desen,citit. În luna mai s-a participat la Conferința Internațională
’’Biblioteca publică –soluții și perspective în dezvoltarea comunității ’’de la
Bacău,unde s-a prezentat acest proiect care a avut succes,s-a făcut schimb de idei
cu colegii bibliotecari.
III. BIROUL DEZVOLTARE, EVIDENȚĂ. PRELUCRAREA COLECȚIILOR, CERCETARE,
INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ
III.1. COLECȚII
Pe parcursul anului 2018 Biblioteca Judeţeană “ION MINULESCU” OLT a achiziționat
documente, colecţii de publicații după cum urmează:
ACHIZITII
- cărți - 3060 ,valoare =90.000,28 lei
-documente electronice(dvd-uri documentare) -40, valoare 461,70 lei
- abonamente – 38(inventariate în 370 volume), valoare 11056.19 lei
DONAȚII
-carti = 231 -valoare -9490,3 lei
-documente electronice (dvd) -3, valoare 119,7 lei
- depozit legal: -35,valoare 320 lei
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Alte donații – 50 dvd care s-au distribuit la cererea , participanților la diverse
acțiuni
TOTAL INTRĂRI: 3.739 documente în valoare de 111.358,17 lei
TOTAL TITLURI 1.103
Indicatori
–documente achiziționate prin finanțare publică la mia de locuitori(se împart
documentele la populația țintă x 1000)= 3470/70293X1000=49,36 (ne situăm sub norma legii
de 50 de documente la 1000 de locuitori)
-documente intrate la mia de locuitori =53,19 (arată că 53 de documente revin la 1000
de locuitori,cu încadrarea în norma legii)
-exemplare adăugate per titlu adăugat (nr. doc intrate/nr. titluri )=
3739/1103=3,38(rezultă o medie de 3 exemplare per titlu)
-productivitatea celor care prelucrează documente (numărul documentelor intrate pe
un an la numărul celor care le prelucrează)= 3291(volume doar prin biroulprelucrare)împărțit la 3=1097(adică un număr de 1097 este prelucrat de o persoană)
III.2. ACTIVITĂŢI SPECIFICE
Achiziţii
Serviciul specializat al bibliotecii în colaborare cu membrii comisiei de achiziții a
efectuat achiziţionarea celor mai importante documente din majoritatea domeniilor de
activitate în vederea obținerii unui echilibru tematic corespunzător colecțiilor, care să asigure
caracterul enciclopedic și omogen al fondului de carte și al publicațiilor periodice naționale și
locale şi care răspund cerințelor de informare și lectură la nivelul municipiului SLATINA și la
nivelul comunității din județul OLT dar și prelucrarea acestora conform normelor
biblioteconomice. Astfel, din bugetul local s-au achiziționat cărti de la Editurile: Nemira,
Humanitas, Saeculum Vizual, Vestala, All, Polirom, RAO, Miron, Litera, Niculescu, Meteor
Press, Tritonic, Herald, Institutul European Iași, librăria Verona și dvd-uri de la Compact
Grup Events, respectând legea achizițiilor publice și procedurile SICAP;
Donaţii –schimb - Bibliotecile Județene Galați, Hunedoara, Vâlcea, Dolj, Brașov,
Arad, Vaslui, Maramureș, Sălaj, Centrală Universitară Timișoara;
Autori care au oferit donaţii de carte către Biblioteca Judeţeană ION MINULESCU
OLT: Gheorghe Nicolăescu, George Pițulescu, Aurelian Titu Dumitrescu, Eugen Costel
Popescu,Teodor Nedelea, Aurelia Grosu, Marian Malciu, Ilie Rad, Ioan C. Popa, Florentin
Smarandache, Gheorghe Florentin Moise, Ioan Ispas, Mircea Vâlcu-Mehedinți, Maria
Dărăbuș,etc.;
Instituţii juridice au oferit donaţii de carte: Astra Iași, Primăria Târgoviște, Primăria
comunei Pojorâta-Suceava, Asociația Culturală Memoria Oltului, Asociația Culturală Oltart,
Asociația Liga Albanezilor din România, Uniunea Elenă din România, Liga Scriitorilor din
România,Fundația Europeana ’’Nicolae Titulescu’’, Asociația ’’Memorialul Revoluției 16-22
decembrie 1989’’, Mănăstirea Putna,Direcția pentru Cultură Vâlcea, CJCPCT Harghita,
Asociația One World, Școala Populară de Arte și Meserii Slatina, Curierul RomânescFinnerundja (Suedia),etc.;
Donatii cu prilejul Centenarului:Asociația Casa Cărții de Știință Cluj –Napoca și
Asociația ’’Barză, Viezure, Mânz’’ ( în cadrul protocolului semnat cu Ministerul Culturii și
Cultelor prin finanțare nerambursabilă);
Prelucrarea biblioteconomică :
- Toate colecțiile de documente achiziționate au fost înregistrate în regim tradițional
în evidența globală (R.M.F.) și cea individuala (R. I.),) și predate pe bază de borderouri
conform siglelor de gestiune stabilite în registrul inventar, bibliotecarilor gestionari de la
secțiile cu împrumut la domiciliu și a celor ce gestionează sălile de lectură, inclusiv filialele;
- În anul 2018, toate titlurile de carte intrate (997), au fost prelucrate conform
standardelor biblioteconomice, clasificate, indexate, catalogate și verificate la catalogul
alfabetic de serviciu, cotele sistematic-alfabetice stabilite pentru titlurile nou achiziționate au
fost înregistrate pe toate exemplarele cărţilor;
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-La toate cărțile intrate, au fost înregistrate cotele sistematic-alfabetice anterior
stabilite de pe fișele întocmite, pe care au fost înregistrate si numerele de inventar nou
atribuite trecute;
-Din totalul volumelor intrate au fost introduse in sistemul informatizat un procent de
55% începând cu luna iulie(după sesiunea de pregătire de la sfârșitul lunii iunie pentru
programul informatic TinRead) ; restul se va introduce în 2019 ;
-Pentru titlurile intrate, fișele principale întocmite au fost multiplicate pentru toate
cataloagele bibliotecii ; total = 2991 fișe:
-Fișele nou întocmite cât și cele ale cărților reachiziționate au fost intercalate în
catalogul alfabetic de serviciu;
-Au fost organizate alfabetic și intercalate în catalogul general alfabetic al bibliotecii ;
-Au fost ordonate strict numeric și intercalate in catalogul sistematic al bibliotecii ;
-S-a început procesul de reactualizare/corectare cote sistematic-alfabetice și
clasificare la depozitul legal ;
-S-a definitivat calcularea RMF-ului pe 2018 ; s-au arhivat actele ;
-S-au eliminat din registrele inventar un număr de 63 cărți casate, au fost eliminate şi
de pe fisele cataloagelor alfabetice (general și de serviciu) ;
-S-au întocmit 35 procese-verbale de primire și 83 note de recepție a documentelor
intrate;
-S-au întocmit borderouri pentru toate cărțile prelucrate și s-a predat pe bază de
semnături ;
-În perioada 22 octombrie -15 noiembrie 2018 s-a efectuat inventarierea fondului de
documente al Depozitului Legal,ca urmare a plecării bibliotecarului gestionar, gestiunea fiind
preluată de un nou gestionar,depozitul trecând printr-un proces de reorganizare ;
-În perioada 20 noiembrie -11 decembrie 2018 s-au distribuit 7901 volume de carte în
valoare de 124.948,39 lei la 62 biblioteci comunale (s-au întocmit 70 procese-verbale de
predare - primire cu 70 borderouri,70 bonuri de consum completate); deplasarea s-a făcut cu
autoturismul din dotare;
-În cadrul parteneriatului cu Biblioteca Comunală Vulpeni s-a obținut o sponsorizare
din partea Consiliului Județean Olt în valoare de 2000 lei din care s-au cumpărat 120 cărți
pentru proiectul ’’Culorile verii’’ ca fond de premiere pentru 43 de copii ;
Sectorul Bibliografic desfăşoară o activitate specifică de informare, cercetare, stocare
și organizare a tuturor informațiilor referitoare la nevoile de documentare ale publicului
utilizator , mai ales în domeniul local. Bibliotecarul-bibliograf studiază fenomenul cultural
oltean, atât istoric cât și contemporan, folosind ca instrumente de lucru dicționare,
chestionare, presa literară și audiovizuală, presa cotidiană. Se redactează fișele lărgite și
adăugite ale principalilor oameni de cultură olteni, originari sau localnici, prin adăugare de
referințe. Cu ocazia Centenarului s-a realizat un ghid în format electronic intitulat ’’100 de
personalități oltene’’ în care se regăsesc cei mai de seamă oameni (de ieri și de azi) ai
județului nostru și o broșură cu toate datele despre Unire.
Pentru promovarea bibliotecii în exterior,cu ocazia diverselor acțiuni,în cadrul
activității de marketing al bibliotecii s-au confecționat în limita bugetului alocat pentru astfel
de evenimente următoarele: semne de carte - 500 buc.;cocarde 170 buc.;broșuri -180
buc.;stegulețe -150 buc.;planșe cu publicitate -150 buc.; marțișoare – 300 buc,;felicitări -350
buc.;coșulețe -120 buc.;diplome plastifiate -90 buc.; afișe – 20 buc.
Promovarea și mediatizarea evenimentelor culturale desfășurate de biblioteca
noastră s-a făcut și prin intermediul conturilor de Facebook aparținând angajaților bibliotecii.
S-a participat cu bibliotecarul de la Fond Documentar la acțiuni de colaborare în exteriorul
bibliotecii, în urma protocoalelor semnate cu 3 licee din oraș,Școala de Poliție ’’Nicolae
Golescu’’ Slatina și Biblioteca Orășenească ’’Petre Pandrea’’ Balș - 5 acțiuni cu un număr
total de participanți de 774.
În luna septembrie 2 turiști din Israel, vorbitori de limbă spaniolă au fost ghidați de 2
bibliotecari prin oraș,vizitând centrul vechi, muzeul, biserici și Mănăstirea Clocociov; au
plecat plăcuți impresionați de ospitalitatea noastră și nu în ultimul rând de portul popular
românesc.
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În luna mai s-a participat la Conferința Internațională ’’Biblioteca publică –soluții și
perspective în dezvoltarea comunității’’ de la Bacău.
Toate activitățile, atelierele, lansările de carte, etc au fost mediatizate în mass-media: Radio
România Actualități, Radio România Cultural, Agenția de Presă Rador, presa locală:
-Au apărut 50 de știri,reportaje și interviuri la radio
-Au fost 67 de articole despre Biblioteca Județeană în presa locală:
-6 ianuarie: Eveniment de Olt -1, Linia Întâi - 2, Gazeta Oltului 2, Ziarul de Olt -1
-7 februarie: Gazeta Oltului -5, Ziarul de Olt -1, Gazeta de Sud -1.
-21 martie: Gazeta Oltului 10, Ziarul de Olt -3, Maxim Puls- 2, Linia Întâi -3, Gazeta
Publică- 1, Semnalul Oltului- 2
-1 mai: Ziarul de Olt-7 iunie: Gazeta Oltului -2, Eveniment de Olt -1, Gazeta de Sud -1, Linia Întâi -1,
Maxim Puls -1, Ziarul de Olt -1
-5 iulie: Eveniment de Olt- 2, Gazeta Publică- 1, Semnalul Oltului -1, Jurnalul Olteniei1
-1 august: Gazeta Oltului- 1
-6 septembrie: Semnalul Oltului- 1, Gazeta Oltului -1, Ziarul de Olt -2 ,Linia Întâi -2
-5 octombrie: Ziarul de Olt -3, Gazeta Oltului -1 , Maxim Puls- 1
-6 noiembrie :Gazeta Oltului -1, Ziarul de Olt -3, Semnalul Oltului -2
-2 decembrie: Linia Întâi -2.
La cererea InfoCons - Centrul Național de Consiliere și Informare în domeniul
Protecției Consumatorului am pus în locuri cu impact vizual afișele primite pentru informarea
cetățenilor slătineni.
Periodicele puse la dispoziția utilizatorilor în 2018 au fost:
1. Click
2. Viața Românească
3. Tribuna Învățământului
4. Capital
5. Jurnalul Național
6. Adevărul
7. As verde
8. România Liberă
9. România Mare
10. Historia
11. Formula As
12. Gazeta Sporturilor
13. Evenimentul Zilei
14. Libertatea
15. Monitorul Oficial partea a III-a
16. Monitorul Oficial partea a II-a
17. Magazin Istoric
18. Ramuri
19. România Literară
20. Național Geografic România
21. Magazin cultural științific
22. Cațavencii
23. Contemporanul
24. Femeia
25. Știință și tehnică
26. Burda
27. Casa Lux
28. Tribuna
29. Bursa
30. Gazeta Oltului
31. Realitatea Oltului
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32. Jurnalul Olteniei Ziarul de Olt
33. Ziarul de Olt
34. Linia I
35. Gazeta de Sud
36. Eveniment de Olt
37. Hotărâri ale Guvernului
38. Colecția Legislația României

IV. SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, COMUNICAREA COLECTIILOR. ACTIVITATI
CULTURALE SI ASISTENTA METODICA
IV.1 ATRIBUŢII
În anul 2018 Serviciul Relații cu Publicul al Bibliotecii Județene OLT a avut în centrul
preocupărilor sale eficientizarea întregii activități, în vederea sporirii contribuției cărții la
pregătirea profesională și spirituală a utilizatorilor săi și a satisfacerii în măsură cât mai mare
a nevoilor acestora de lectură , informare, documentare şi petrecerea timpului liber.
Astfel, Serviciul Relații cu Publicul a venit în întâmpinarea utilizatorilor cu următoarele:
-asigurarea serviciilor pentru lectură, studiu, informare, documentare la sediu, filiale
și de împrumut la domiciliu, cu respectarea regimului de circulație a documentelor, de
evidență a activităţilor zilnice, inclusiv documentare on-line pentru diferite domenii de
activitate, legislaţie românească și europeană actualizată la zi ;
-facilitarea, potrivit resurselor și oportunităților, a accesului utilizatorilor și la alte
colecții ori baze de date prin împrumut interbibliotecar ;
-organizarea sau colaborarea la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și
automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente si a
tradițiilor culturale, de animație culturala si de educație permanentă ;
-efectuarea în scopul valorificării colecțiilor, de studii și cercetări în domeniul
biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii ;
-redactarea și editarea de produse culturale necesare membrilor comunității ;
-realizarea indicatorilor de performanță ;
-satisfacera cerințelor de informare, studiu și divertisment ;
-întreprinderea operațiunilor de avizare a restanțierilor, de recuperare fizică sau
valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în conditiile legii ;
-efectuarea operațiunilor de casare, conform legislației în vigoare, a documentelor cu
un grad avansat de uzură, degradare sau depășite moral;
IV.2. INDICI DE ANALIZĂ
-număr utilizatori înscriși în 2018 – 1.438
-număr utilizatori activi – 3.464
-număr vizite la bibliotecă (frecvență) – 83.168 din care participanți la activități 17.684
-număr documente consultate – 152.462 (carte 116.820 și publicații periodice 35.642)
-frecvență medie/zi – 334/zi (se împarte frecvența la zilele lucrătoare din an) - arată
câţi cititori a avut în medie pe zi biblioteca
-documente împrumutate per vizită (nr. documente împrumutate /nr vizite)= 1,83 arată numărul de documente consultate la o vizită
-indicatorul de lectură sau de consultare( nr. volume difuzate / nr. utilizatori activi)=44
- arată media de cărţi consultate de către un utilizator activ
Principalele activități desfășurate in cursul anului 2018 au fost :
-înscrierea și deservirea noilor utilizatori precum și a celor activi;
-informarea utilizatorilor privind condițiile de împrumut la domiciliu și de studiu la sala
de lectură,
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a drepturilor și obligațiilor acestora,protecția datelor personale;
-inițierea utilizatorilor în alegerea cărților în condițiile accesului liber la raft;
-deservirea utilizatorilor activi ;
-asigurarea cererilor de lectură prin punerea la dispoziția utilizatorilor a documentelor
solicitate ;
-inițierea utilizatorilor in folosirea cataloagelor;
-supravegherea permanentă a utilizatorilor din sălile de lectură și împrumut la
domiciliu;
-supravegherea utilizatorilor în momentele de aglomerație a secțiilor;
-intercalarea la raft a documentelor studiate /restituite de utilizatori;
-primirea documentelor nou achiziționate și intercalarea lor la raft și pregătirea
publicațiilor ( ștampilate pe pagina de titlu,apoi din sută în sută la o pagină de control secretă,fișa cărții,fișa termen de restituire)pentru împrumutul la domiciliu;
-evidenta cererilor de carte ce nu pot fi onorate imediat in vederea achiziționării lor;
-ținerea la zi a evidenței circulației fondului de publicații și a utilizatorilor prin
completarea zilnică a caietului de evidență ;
-completarea evidenței individuale a gestiunii secției sub forma subinventarului și
completarea RMF-ului secțiilor;
-reorganizarea fondului de documente în secție și depozit ;
-înștiințarea utilizatorilor restanțieri ;
-înlocuirea la raft a cărților deteriorate cu exemplare noi, din depozit;
-recondiţionarea cărților deteriorate;
-evidențierea zilnică în fișe a publicațiilor periodice primite;
-pregătirea publicațiilor (ștampilat ,capsat ) în vederea constituirii lor în colecții ;
-legarea zilnică în colecții a publicațiilor periodice din ziua anterioară;
Pe lângă serviciul tradițional de împrumut oferit utilizatorilor, biblioteca a înființat și dezvoltat
și alte servicii cum ar fi:
-studiu si lectură în bibliotecă
-acces la rețeaua de internet
-imprumut interbibliotecar
-copierea gratuită a unor documente
Pregătirea profesională a bibliotecarilor, asistenţa metodologică a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice din judeţul Olt a continuat și în 2018 prin organizări zonale de instruiri și
organizarea de parteneriate pentru evenimente culturale atât cu biblioteci comunale,cât și cu
instituții de învățământ din mediul rural.
V. BIROU RESURSE
ADMINISTRAȚIE

UMANE,

CONTABILITATE.

INFORMATIZARE.

BIBLIONET.

V.1. ATRIBUȚII
-Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu din domeniul resurselor umane prevăzute
în fişa
postului;
-Studierea şi promovarea actelor normative privind angajarea şi salarizarea
personalului;
-Evaluarea activităţilor personalului;
-Planificarea şi monitorizarea efectuării concediilor de odihnă pe anul în curs ;
-Completarea dosarelor personale cu documentele prevăzute în legislația actuală;
-Urmărirea şi asigurarea funcţionalităţii Organigramei şi Statului de funcţii;
-Revederea și actualizarea ROF (Regulamentul de Organizare și funcționare) și RI
(Regulamentul Intern);
-Revederea și actualizarea fișelor de post;
-Verificarea procedurilor privind managementul calităţii;
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-Continuarea și urmărirea pregătirii, perfecționării și specializării profesionale a
întregului
personal din Biblioteca Județeană ’’Ion Minulescu’’.
Instituțiile publice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie,
respectiv contabilitatea financiară și după caz, contabilitatea de gestiune. Potrivit
reglementărilor existente în domeniul finanțelor publice și a contabilității, contabilitatea
publică cuprinde :
- contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor bugetare
- contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care
să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale.
Instituția noastră este o instituție publică de subordonare locală, din subordonarea
Consiliului Județean Olt.
Atribuțiile sunt următoarele :
- Urmărește cheltuielile bugetare pe articole şi alineate conform bugetului aprobat;
- Întocmește statele de funcţii cu modificările apărute, conform legilor în vigoare ;
-Întocmește balanțe de verificare ;
-Întocmește situații financiare ;
-Fundamentarea cheltuielilor cu salarii pentru elaborarea proiectului de buget ;
-Organizare și desfășurare concurs ocupare posturi vacante, Revisal, înregistrarea
declaraţiilor de avere şi interese, decizii/dispozitii, întocmire și eliberare adeverințe,
întocmirea pontajului ;
-Face achiziţii de bunuri şi materiale de uz gospodăresc numai pe baza referatelor de
necesitate supervizate CFP şi de către conducere conf. O.M.F 1792/2002, a Legii 500/2002;
şi a Legii Managementului Instituţiilor Publice de Cultură cu modificările şi completările
aferente;
- Urmărește lunar consumul de benzină pentru autoturismul din dotare si tot ce ține de
întreținerea acestuia;
- Efectuează inventarierea, unde este cazul, cf. Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare şi a Legii bibliotecilor nr.334/2002.
Activităţi administrativ –gospodăreşti:
- Înregistrează zilnic corespondenţa primită sau expediată de instituţie;
- Urmărește aprovizionarea cu materiale de uz gospodăresc necesare bunei funcţionări a
activităţii în cadrul instituţiei;
- Urmărește lunar consumul eficient şi raţional de energie;
- Execută curăţenia generală trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie;
- Urmărește menţinerea autoturismului în stare de funcţionare;
- Efectuează inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei ( cu excepţia cărţilor, care au un
regim aparte)
V.2. ACTIVITĂȚI FINANCIAR-CONTABILE
Conform proiectului de buget pe anul 2018, instituţia noastră şi-a propus şi a realizat
următoarele:
Execuţia bugetară în perioada raportată
Buget
de
venituri
şi Buget
Buget realizat
Grad de utilizare
cheltuieli
aprobat
a bugetului
Venituri totale (lei)
2.596.000
2.515.236
96,88%
Cheltuieli totale (lei) din care
2.596.000
2.515.236
96,88%
Cheltuieli de personal
1.916.000
1.895.595
98,93%
Bunuri şi servicii
600.000
552.504
92,08%
Cheltuieli de capital
80.000
68.100
85,12%
Plăți efectuate în anii anteriori
-963
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STAT DE FUNCŢII
pentru personalul Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” Slatina
Nr.
Structura
Funcţia aferentă personalului Gradul/
crt.
contractual
treapta
profesio
nală
conducere
execuţie
2
3
4
5
0
I.CONDUCERE
1
Manager
(Director) gr.II
II SERVICIUL
Relații cu publicul,
comunicarea
colecțiilor,
activități
culturale și asistență
metodică
2
Şef.serviciu.gr.II
3
bibliotecar
I
4
bibliotecar
IA
5
bibliotecar
IA
6
bibliotecar
debutant
7
bibliotecar
IA
8
bibliotecar
IA
9
bibliotecar
IA
10
bibliotecar
IA
11
bibliotecar
II
12
bibliotecar
IA
13
bibliotecar
I
14
bibliotecar
IA
15
bibliotecar
IA
16
bibliotecar
IA
17
bibliotecar
I
18
bibliotecar
IA
19
bibliotecar
IA
20
bibliotecar
IA
III BIROUL
Dezvoltare, cercetare,
informare
bibliografică
21
Şef birou
22
bibliotecar
IA
23
bibliotecar
IA
24
bibliotecar
IA
25
bibliotecar
IA
26
redactor
IA
27
bibliotecar
IA
28
bibliotecar
IA
29
bibliotecar
IA
30
bibliotecar
I
31
bibliograf
I
32
bibliotecar
IA
18

Nivelul
studiil
or

6

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

IV BIROUL
Resurse
umane,
contabilitate,
informatizare,
Biblionet
și
administrativ
Şef birou

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

economist
economist
informatician
bibliotecar
bibliotecar
administrator
şofer
îngrijitor
îngrijitor

IA
IA
I
IA
IA
I
I

Organigrama
1.
2.
3.
4.

Conducere;
Serviciul - Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor (19 persoane);
Biroul – Dezvoltare, Cercetare, Informare (12 persoane);
Biroul – Resurse umane, Contabilitate (10 persoane)

Organizare și conducere 2018
Statul de funcții aprobat
Total personal = 42 persoane.
Conducere = 4 posturi,din care:
Manager/Director = 1.
Șef serviciu = 1
Șef birou = 2
Personal de specialitate și auxiliar =34 , din care:
Bibliotecari ( studii superioare) =29.
Bibliotecari ( studii medii) =0.
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.
V.3.Informatizare.Biblionet

-Realizează machetarea tuturor documentelor de bibliotecă;
-Realizează administrarea rețelei și multiplică diverse lucrări de pregătire IT;
-Întocmeste dări de seamă statistice privind evoluția programului informatic
-Organizează cursuri și sesiuni de instruire IT;
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S
S
S
SSD
S
S
M
M
M
M

-Realizează indicatorii de activitate specifici pentru sectorul IT.;
-Acces la calculatoare cu internet pentru public în programul zilnic stabilit;
-Inițiere și asistență tehnică de specialitate pentru utilizatorii începători;
-Inițiere și asistență tehnică de specialitate în orientarea utilizatorilor pentru accesarea:
motoarelor de căutare, oportunităților on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale,
divertisment;
-Informare și documentare in reteaua Internet;
Indicatori:
-număr sesiuni internet 2263;
-referințe prin e-mail 819;
-număr sesiuni de instruire a utilizatorilor 438
-număr informații oferite 450;
S-au realizat 24 afișe cu ocazia următoarelor activități;
-15 ianuarie – ’’Ziua Culturii Naționale –Ziua Eminesu’’;
-18 ianuarie- lansare de carte autor Iulian N.Vlad ’’Confesiuni pentru istorie’’;
-10 martie- lansare de carte autor Grigore Călin ”Aspirant la nemurire’’;
-21 martie -lansare de carte autor și muzician și concert Ovidiu Scridon ”Tu ce-ai făcut
astăzi?’’;
-27 martie- simpozion ”Unirea Basarabiei cu România’’;
-8 mai- lansare de carte autor Radu Marini ”Nuntă cu dar și soacră bonus’’ și foto-expoziție
umor cu caricaturi semnate de autor ’România e defectă(sau noi?)’’;
-9 mai - ’’Centenarul României Moderne’’;
-25 mai- expoziție de atestate 2018;
-7 iunie -expoziție a Cercului de Creație Plastică – professor Marius Cioc;
-28 iunie lansare - de carte autor Paulian Buicescu ‘’Personaje biblice’’;
-29 august - lansare de carte autor Dan E. Diaconescu – ‘’Umbra din sertare’’;
-7 septembrie - lansare de carte autor Nicolae Tița - ‘’La portile luminii’’ și ‘’Sub arșița
cerului’’;
-13 septembrie - lansare de carte Elena Tănase – ‘’Un blestem de iubire’’,’’Ulmul din fața
casei’’,’’Din cer dacă ai coborî’’,’’Visuri frânte’’,’’Tragediile unei vieți’’;
-14 septembrie- expozitie de portrete de Marian Avramescu ‘’Românii Centenarului Marii
Uniri’’;
-29 septembrie - de carte autorii: Paulian Buicescu -‘’Pildele și minunile Domnului Iisus ‘’ și
Constantin Stanciu –‘’Rămășagul’’;
-25 octombrie- lansare de carte autor Corneliu Colpaci –‘’Praf de stele îmbrățișând
pământul’’;
-8 noiembrie- lansare de carte autor Ion Anuța –‘’Golgota românilor’’ și ‘’Cugetări’’;
-19 noiembrie - expoziție de pictură ‘’Culorile inocenței’’;
-27 noiembrie - ‘’Zilele Eugen Ionescu’’,concurs școlar județean ‘’Serile de sidef’’ găzduit de
bibliotecă;
-28 noiembrie - lansare de carte autorii Ion Ivașcu –‘’Olt-Romanați în vâltoarea anilor 19161918’’ și Dumitru Sârghie –‘’Anotimpurile lui Traian Zorzoliu’’ ;
-5 decembrie - momente artistice ‘’România e acasă de 100 de ani și de acum inainte 19182018’’ susținut sub coordonarea Cenaclului literar-artistic ‘’Rădăcini literare’’ de elevii
școlilor din Iancu Jianu și Strejești;
-20 decembrie - lansare de carte autor Elena Sârghie –‘’Anotimpurile Slatinii’’;
Promovarea bibliotecii și activităților pe paginile web și blogurile instituției:
-

site–ul
bibliotecii
www.bibliotecaslatina.ro,
adresa
de
e-mail:
bibliotecaolt@yahoo.com au reflectat aspecte din activităţile şi programele bibliotecii
într-o formă nouă atractivă;
prin intermediul facebook-ului, imaginile, interviurile, din timpul acţiunilor, au fost
difuzate în mediul on-line (900 aspecte fotografice).
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ASPECTE DIN ACTIVITĂȚILE
BIBLIOTECII JUDETENE “ION MINULESCU” OLT
ÎN ANUL 2018

(lansări de carte, expoziţii, simpozioane, cursuri de desen,
pictură, şah; ateliere de lectură etc)
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