
1 
 

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
 
 
 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “I.A. BASSARABESCU” GIURGIU 
MUNICIPIUL GIURGIU, ŞOS. BUCUREŞTI NR. 53, COD 080302 
TEL/ FAX 0246 / 21.23.46 
email : bibliotecagr@yahoo.com  
site : www.bjgiurgiu.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RAPORT DE ACTIVITATE 
 
 
 AFERENT  PERIOADEI   IANUARIE -  DECEMBRIE  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 

 

Scurtă prezentare: 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Consiliul Județean Giurgiu,  pentru Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, în 

conformitate cu prevederile Contractului de management nr. 231 din 17 octombrie 2018 aprobat 

de Consiliul Județean  în temeiul  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale anexei nr. 4 - Modelul 

cadru al raportului de activitate - la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a evaluării managementului, a modelului 

cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului  de activitate precum şi a 

modelului cadru al contractului de management. 

 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac pe baza următoarelor 

criterii de evaluare: 

 

1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul 

instituţional existent; 

2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. Organizarea / sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. Situaţia economico - financiară a instituţiei; 

5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. Evoluţia economico - financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 

menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din 

prezentul raport sunt aferente  perioadei: 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020  - 

reprezentând a doua evaluare. 
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A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 

 

Important operator cultural  şi educaţional  din JUDEŢUL GIURGIU cu îndelungată 

tradiție în zonă, Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” din municipiul Giurgiu  este integrată 

în circuitul naţional  şi european de valori materiale şi culturale și  are statut de etalon pentru 

cultura giurgiuveană. Datele statistice atestă o populaţie a  judeţului  Giurgiu la 1 ianuarie 2021,  

care reflectă anul 2020, de 269.221 locuitori. Ca organizare administrativ-teritorială Judeţul 

Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu - reşedinţa judeţului, oraşele Bolintin Vale si Mihăileşti şi 

51 de comune cu 167 de sate. Se individualizează ca instituția de cultură cea mai frecventată și cu 

potențialul de ofertă cel mai ridicat,  având în vedere următoarele argumente: 

- Este unică prin faptul că are un grad de adresabilitate foarte mare, este accesibilă tuturor 

locuitorilor municipiului și județului Giurgiu, indiferent de statutul ocupațional, de vârstă, de 

naționalitate sau sex și pune la dispoziția publicului gratuit  o multitudine de servicii.  

- Adaptată permanent la nevoile publicului, biblioteca își dovedește utilitatea în raport cu 

comunitatea pe care o deservește, atât prin asigurarea accesului gratuit la documente pe diferite 

suporturi (papetar, electronic, baze de date, documente etc.),  la diferite activități educaționale pe 

teme de actualitate - aşa cum este proiectul iniţiat de bibliotecă prin care cititorii interesați  sunt  

învăţaţi să utilizeze calculatorul  şi  internetul,  cărora li se adaugă programul anual al 

manifestărilor culturale prin care marchează valori ale culturii locale, naționale și universale. 

Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” este o instituţie bugetară, cu bază materială şi 

resurse financiare asigurate integral  de Consiliul Judeţean Giurgiu, potrivit responsabilităţilor 

conferite prin lege. Activitatea instituției  se desfășoară în conformitate cu Legea  bibliotecilor nr. 

334/31.05.2002, cu modificările ulterioare, Constituţia  României şi legile ţării, cu hotărârile  

Consiliului Judeţean Giurgiu  şi funcţionează potrivit Regulamentului propriu de organizare şi 

funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean.  

În anul 2020 biblioteca și-a desfășurat o parte dintre activități în mediul online, respectând 

astfel  cerințele de distanțare socială impuse de pandemia  de  COVID-19. 

Ca răspuns la factorii politici care influenţează evoluţia societăţii şi care vizează 

armonizarea cu legislaţia europeană, reforma instituţională, biblioteca se implică cu onestitate în 

procesul de informare corectă a populaţiei, de  susţinere  a implementării reformei şi  de a 

convinge autorităţile să o integreze în planurile lor strategice pe aceste componente.  

Biblioteca județeană „I.A. Bassarabescu” îşi desfăşoară activitatea în reşedinţa de judeţ - 

municipiul Giurgiu, la 65 km sud de capitala București, la granița cu regiunea Ruse din Bulgaria. 
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Datele statistice afirmă că  la 1 ianuarie 2021 - care reflectă anul 2020 -  populația municipiului 

este de 66.903  locuitori.  

Din anul 2002 municipiul Giurgiu, alături de Ruse, este unul dintre cele două centre ale 

Asociaţiei  „Euroregiunea   Danubius  Giurgiu-Ruse”  -  din care face parte şi  Biblioteca 

Judeţeană „I.A. Bassarabescu”. 

Colecțiile bibliotecii însumează  210.629 de unități bibliografice corespunzător la peste 

100.000 de titluri.  

 

În anul 2020 Biblioteca  şi-a desfăşurat activitatea în trei locații: 

1.Sediul central, situat pe  Strada Bucureşti, nr. 53, este  o locație aptă să răspundă 

cerinţelor publicului actual. Cu o suprafață de 543,25 mp - deţine depozitul principal, sala 

de lectură, depozit presă şi depozit carte rară şi birourile personalului din conducere, 

tehnico-administrativ, financiar-contabil şi informatică.  Sala de lectura oferă 85.302 

volume  din cele mai variate domenii ale cunoașterii, organizate sistematico-alfabetic; 

deține fondul de referință al bibliotecii completat curent si retroactiv, cărțile consultându-se 

în incinta instituției; eliberează permisul de intrare pentru cititori, valabil 5 ani; completează 

bibliografia locala și oferă bibliografii tematice la cerere; asigură accesul la baza de date 

informatizată a bibliotecii, cu sprijinul bibliotecarului; asigură consultarea informațiilor 

privitoare la fondul de carte prin cataloagele tradiționale: catalogul alfabetic, sistematic; 

înregistrează peste 50 de abonamente publicaţii seriale, anual; organizează expoziții 

tematice și acțiuni, conform calendarului manifestărilor. 

În cadrul unor activități educaționale pe teme de actualitate bibliotecarii inițiază  cititorii 

interesați să   utilizeze calculatorul  şi  internetul. Utilizatorii sunt sprijiniţi să îşi deschidă un cont 

de e-mail   sau un cont  pe o reţea de socializare,  să scaneze și să imprime un document, să  își 

poată achita  facturile, taxele și impozitele online, să redacteze o cerere, o scrisoare de intenție sau 

un curriculum vitae. 

1. Pe Str. Ştefan cel Mare, nr. 14 - cu o suprafață de 627 mp, este sediul secţiilor 

Împrumut carte pentru adulţi, Împrumut carte pentru copii - locaţie modernă, cu o grădină cu 

potențial în care s-au desfăşurat bogate activităţi culturale - târgul de carte, lansări de carte, zilele 

seniorilor la bibliotecă, Ziua Copilului, activități din proiectul „Giurgiu, oraşul bunicilor mei”, 

spectacole de teatru de păpuşi. 

 

2.1. Secția Împrumut carte pentru adulți  dispune de un fond de peste 72.940 volume, cu 1/5 

exemplare per titlu, asigură împrumutul la domiciliu pe baza fișei contract a  cititorului; 
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- oferă cărți din toate domeniile cunoașterii, de largă  circulație, cu accent pe bibliografia 

școlară pentru clasele IX – XII; 

- asigură împrumutul la domiciliu a maximum 3 cărți pe o perioadă  de 14 zile, cu 

posibilitatea prelungirii acestui termen; 

- asigură rezervarea unor titluri care nu sunt disponibile in momentul solicitării precum și 

onorarea, in limita posibilităților a unor titluri care nu există în colecțiile bibliotecii prin achiziție, 

împrumut interbibliotecar; 

- completează catalogul alfabetic la titlu; 

- menţine caracterul actual al colecţiilor, prin deselectarea şi propunerea spre casare 

anuală a lucrărilor uzate fizic şi moral; 

- organizează expoziții tematice, vitrine cu noutăți și acțiuni culturale. 

- În cadrul unor activități educaționale pe teme de actualitate bibliotecarii inițiază  cititorii 

interesați să   utilizeze calculatorul  şi  internetul. (Utilizatorii sunt sprijiniţi să îşi deschidă un cont 

de e-mail   sau un cont  pe o reţea de socializare,  să scaneze și să imprime un document, să  își 

poată achita  facturile, taxele și impozitele online,  să redacteze o cerere, o scrisoare de intenție 

sau un curriculum vitae). 

 

2.2.  Secția Împrumut carte pentru copii 

      - dispune de un fond de peste 20.763 volume cu 1/5 exemplare per titlu; 

- oferă cărți cu un caracter enciclopedic destinate preșcolarilor, școlarilor mici și mari, 

asigurând parcurgerea bibliografiei școlare pentru clasele I – VIII; 

- asigură împrumutul la domiciliu a maximum 3 cărți pe o perioadă de 14 zile cu posibilitatea 

prelungirii acestui termen; 

- oferă  informații și bibliografii la cerere, recomandă copiilor cărțile destinate vârstei lor, în 

lipsa unor cereri explicite; 

- completează catalogul alfabetic al secției; 

-  menţine caracterul actual al colecţiilor, prin deselectarea şi propunerea spre casare 

anuală a lucrărilor uzate fizic şi moral; 

- organizează manifestări culturale specifice în care sunt implicați in mod direct cititorii înșiși 

(lecturile copilăriei – ”Ziua Copilului”, ”Teatrul de păpuși la bibliotecă”, ”Povestea de vineri” 

audiții, recitări) precum și acțiuni de popularizare a cărților noi și a evenimentelor  culturale.  

 

3. Filiala de cartier din  Str. Şoseaua Bucureşti; bloc 66/1D, sc. A ap. 3, cu o 

suprafaţă de 79,21 mp (Filială împrumut + depozit carte): 
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- dispune de un fond enciclopedic de peste 31.624 de volume cu 1/3 exemplare per titlu și un mic 

fond de referință  prin consultarea lui in incinta secției; 

- asigură cu prioritate împrumutul la domiciliu cititorilor din zona Sos. București – cartierul 

Tineretului, a maximum 2 volume pe o perioadă de 14 zile cu posibilitatea prelungirii acestui 

termen; 

- asigură rezervarea unor titluri care nu sunt disponibile in momentul solicitării precum și  

onorarea în limita posibilităților a unor titluri solicitate prin împrumut  interbibliotecar; 

- completează  catalogul sistematic al secției; 

- menţine caracterul actual al colecţiilor, prin deselectarea şi propunerea spre casare 

anuală a lucrărilor uzate fizic şi moral 

- organizează acțiuni culturale de promovare a lecturii în zona deservită.. 

- În cadrul unor activități educaționale pe teme de actualitate bibliotecarii inițiază  cititorii 

interesați să   utilizeze calculatorul  şi  internetul.(Utilizatorii sunt sprijiniţi să îşi deschidă un cont 

de e-mail   sau un cont  pe o reţea de socializare,  să scaneze și să imprime un document, să  își 

poată achita  facturile, taxele și impozitele online,  să redacteze o cerere, o scrisoare de intenție 

sau un curriculum vitae). 

 

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

colectivităţi 

În judeţul Giurgiu Biblioteca se implică activ în conturarea unui cadru adecvat evoluției 

intelectuale a tuturor categoriilor socio-profesionale, atât prin servicii tradiţionale cât şi  prin 

adăugarea unor  servicii de informare și utilizare a bibliotecii la distanță.  

Prin oferte culturale variate, adaptate tuturor vârstelor și preferințelor utilizatorilor se 

alătură bibliotecii puternice  instituții culturale giurgiuvene: Teatrul „Tudor Vianu”, Muzeul 

Judeţean „Teohari Antonescu”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Giurgiu, Şcoala de Muzică „Victor Karpis” Giurgiu, Centrul  Cultural „Ion Vinea”.  

Colaborarea cu biserica ortodoxă a generat  prezenţa reprezentanţilor acesteia la evenimente 

culturale (lansări de carte, Târgul de carte - la toate ediţiile, inaugurarea Sălii Centenar), 

colaborări legate de creşterea numărului de cititori ai bibliotecii  precum  şi publicarea în ediţia a 

7-a a  Colecţiei „Biblioteca Giurgiuveană” a celui de-al treilea volum „Istoricul şi evoluţia  

Corului „Cântarea Dunării” -  al cărui autor este preotul Lucian Manicatide. Prin parteneriatul 

semnat cu Consiliul local al municipiului Giurgiu şi finanţarea asigurată de către acesta în anul 

2020 au fost publicate 16 volume în  Colecţia  „Biblioteca Giurgiuveană”.  
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Sunt semnate cu instituţii  de învățământ din municipiu şi judeţ 58 parteneriate, între care 

se regăsesc licee  de prestigiu din județ care și-au pus amprenta asupra a zeci generații de 

intelectuali.  

Toate aceste instituţii  nu intră într-o competiţie culturală cu Biblioteca, ci  i se 

alătură, prin cele 120 parteneriate scrise sau implicite şi colaborări în derulare în anul 2020.  

 

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

ameninţări) 

Puncte tari 

● Calitatea resurselor umane - procent  ridicat al personalului  cu studii superioare de 

specialitate şi capacitatea mare de  adaptare a personalului la modificările cadrului legislativ şi la 

diversitatea sarcinilor de serviciu; 

● Colaborarea și cooperarea cu instituții de importanță națională și internațională, 

realizarea unor manifestări culturale menite să sporească vizibilitatea instituției pe plan, local, 

județean, național și internațional; 

● Experienţă în realizarea de proiecte şi programe cultural-educative în parteneriat cu şcoli 

şi licee din Giurgiu, cu instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale din ţară și străinătate 

menite să sporească vizibilitatea  județului Giurgiu și a instituţiei pe plan naţional şi internaţional. 

● Capacitatea şi determinarea personalului de a desfăşura activităţi noi, care aduc valoare 

adăugată imaginii instituţiei precum şi posibilitatea iniţierii publicului în utilizarea calculatorului  

şi internetului în locaţiile bibliotecii. 

 ● Expansiunea sectorului IT - punerea unor calculatoare la dispoziţia publicului 

giurgiuvean pentru a fi iniţiat în utilizarea calculatorului şi internetului  precum și implementarea, 

administrarea şi completarea sistemului TinREAD (catalog online)  

 ● Organizarea de activităţi importante  pe bază de voluntariat care vin atât în sprijinul 

bibliotecii, care se confruntă cu lipsa de  personal, cât și în sprijinul utilizatorilor. 

Puncte slabe 

●  Personal insuficient pentru acoperirea tuturor sarcinilor de serviciu și imposibilitatea 

stimulării financiare a acestuia. 

● Spaţiile de dimensiuni reduse de care dispune biblioteca sunt insuficiente pentru 

diversificarea serviciilor  iar depozitele sunt insuficiente pentru păstrarea documentelor, fiind deja 

la capacitate maximă.  

●  Procent redus de documente audio-video (e-book).  

● Capacitatea scăzută  de atragere a surselor de finanţare extrabugetare. 
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Oportunităţi 

● Posibilitatea accesării de resurse extrabugetare  prin participarea la proiecte europene 

sau transfrontaliere  inclusiv prin Asociaţia  „Euroregiunea   Danubius  Giurgiu - Ruse”; 

● Existenţa unui spaţiu în aer liber (grădină), pe str. Ştefan cel Mare nr. 14 care permite  

desfăşurarea de activităţi în  aer liber pe perioada pandemiei de COVID-19; 

●   Vizibilitate bună a Bibliotecii Judeţene  şi un prestigiu în continuă creştere reflectate de 

presă şi televiziune; 

●  Creşterea continuă a preţului cărţii poate conduce la creşterea ponderii utilizării 

serviciilor bibliotecii. 

Ameninţări 

 Pericolul subfinanţării activităţilor de bază ale bibliotecii judeţene - achiziţia curentă de 

carte  - de către autoritatea finanţatoare; 

 Riscul  de reducere a personalului de specialitate din bibliotecă; 

 Doar cu  rol de coordonare metodologică a activității bibliotecilor publice din județ există 

pericolul închiderii a tot mai multe biblioteci publice din judeţ, fără ca Biblioteca 

judeţeană să aibă un rol decizional. 

  

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia  

Anul 2020 a reprezentat o experienţă unică pentru  bibliotecă: A fost   un an plin de 

provocări generate de pandemia de COVID-19, în care am menținut legătura cu cititorii , pentru 

că  evoluţia bibliotecii a fost  concepută în funcţie şi de  factorii tehnologici  care tind să devină 

determinanţi . Activităţile desfăşurate au avut  în vedere şi  implementarea măsurilor de sănătate 

și procedurilor de muncă specifice pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă , care asigură 

siguranța personalului și a utilizatorilor în contextul acestei pandemii de COVID-19.  

Marele avantaj al bibliotecii  este automatizarea serviciilor și abordarea dezvoltării nu numai prin 

prisma diseminării de informație, ci și prin producerea acesteia. În acest din urmă caz, prelucrarea 

și indexarea informației sub formă de text integral ori imagine adăugată descrierilor bibliografice, 

precum și descrierea analitică a informației, creează un plus de valoare instrumentelor de regăsire 

a informației, astfel că biblioteca a reuşit să facă faţă provocărilor venite dinspre factorii 

tehnologici. 

 Zilnic s-au desfăşurat activităţi legate de prelucrarea cărților și sortarea donațiilor, 

activitatea editorială și activitatea de  monitorizare a activităților culturale derulate  de bibliotecă 

şi de feedbackul acestora în media locală,  în contextul vieții culturale locale , naționale și al 

pandemiei de COVID-19. Pentru că Biblioteca nu are venituri proprii şi toate serviciile oferite 
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publicului de către bibliotecă sunt gratuite,  este important de menţionat că  toate activităţile din 

proiectele culturale derulate  în anul 2020 la Bibliotecă s-au efectuat  de către angajaţi, fără niciun 

fel de cheltuieli suplimentare (cu excepţia editării Colecţiei Biblioteca Giurgiuveană pentru care 

prin parteneriat sumele au fost asigurate de către Consiliul local al Municipiului Giurgiu). 

Având în vedere restricțiile impuse, activitatea desfășurată în mediul online ne-a permis să 

lucrăm mai mult cu platformele online, nu doar pentru a putea interacționa cu utilizatorii noștri în 

situația actuală, dar și pentru a comunica cu colegii din bibliotecile publice din județ. 

 

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari  

În anul 2020 Biblioteca Judeţeană s-a adaptat  din mers la schimbările survenite. A  ținut 

seama de opțiunile exprimate de utilizatori, a căutat să găsească diverse căi și modalități de 

promovare a produselor culturale, să eficientizeze la maximum oportunitățile oferite de 

dezvoltarea tehnologiilor moderne  şi să preîntâmpine nevoile, chiar nerostite ale utilizatorilor.  

Activităţile  oferite  au fost prezentate  şi   aduse  la cunoştinţă publică   prin întâlniri şi 

interacţiuni directe cu cititorii şi prin promovarea în mediul online (pe facebook, site, catalogul  

online ale  bibliotecii) şi în presă, posturi de televiziune şi radio naţional. 

Biblioteca a putut stabili principalele categorii ce beneficiază direct de serviciile instituţiei 

noastre, utilizând următoarele posibilităţi: 

- Din experienţa bibliotecarilor noştri,   din observaţiile făcute permanent  în mod  direct şi  

în timp, pornind şi de la  analiza constantă a instrumentelor curente de consemnare şi raportare 

lunară,trimestrială, semestrială şi anuală existente la nivelul Bibliotecii -  rapoartele periodice 

furnizate de serviciile cu utilizatorii:  

- Raportul statistic anual PROBIP de utilizare a Bibliotecii; 

- Raportul statistic anual CULT 1, înaintat Institutului Naţional de Statistică; 

- Raportul statistic anual de activitate precum şi Raportul statistic anual de utilizare a 

bibliotecii, înaintate Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 

din România,  

 Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari am identificat  categoriile de public care nu 

cunosc oferta bibliotecii sau nu au găsit încă motive pentru a frecventa biblioteca (non-

utilizatorii). În anul 2020, în  urma  întâlnirii bibliotecarilor  (repartizaţi pe instituţii,  şcoli, 

firme private) cu potenţialii noi cititori din  instituții publice şi private  din municipiul 

Giurgiu au fost înregistrați 2.927 utilizatori activi, dintre aceștia   2.428 s-au înscris la 

bibliotecă în anul 2020.  
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După statutul ocupațional s-au înregistrat: 

- profesii intelectuale: 356, 13,84%; 

- tehnicieni, maiștri - 91, 3,75% 

- funcționari: 340, respectiv 14%; 

- muncitori 257, reprezintă 10,58%; 

- elevi - 545: 22,45%; 

- studenți - 171: 7,04% 

- pensionari - 266: 10,96%; 

- casnice - 198: 8,15%; 

- șomeri - 81: 3,34% 

- alte categorii - 143: 5,89%. 

 Au fost în derulare 120 parteneriate  cu instituții publice şi de cultură  , între care 58  cu 

instituţii de învăţământ din judeţ, organizații neguvernamentale din țară și străinătate, cu 

un grup țintă de 28.956 beneficiari.  Bibliotecarii au constatat principalele tendinţe de 

lectură în rândul copiilor şi al adolescenţilor şi  apoi Biblioteca a invitat la a treia ediție a  

târgului de carte cu tematică enciclopedică  6 edituri importante din România, care au 

oferit spre vânzare cărți la prețuri atractive, mult reduse față de oferta cotidiană. Chiar 

dacă sunt numeroși copii și tineri care iubesc lectura, cei mai mulţi adolescenţi îşi caută 

informaţiile pe internet, pentru a câştiga timp. Pentru că lectura este un indicator pentru 

gradul de civilizație a unui popor și totodată este una dintre vulnerabilitățile societății 

actuale, prin activități desfășurate în proiectele „Povestea de vineri”  „Teatrul de păpuși la 

bibliotecă”,   am   organizat ateliere interactive în cadrul cărora copiii se distrează și învață, 

în același timp, alături de voluntari ai bibliotecii. În anul 2020, în cadrul proiectului  

„Teatrul de păpuși la bibliotecă”, până la debutul pandemiei s-au desfășurat în mediul 

rural   activități la care au participat   elevi de la Școlile Gimnaziale Clejani, Milcovățu, 

Letca Nouă, Bulbucata. Am descoperit, astfel, și am testat faptul că învățarea și lectura 

devin mai facile și mai plăcute atunci când în proces sunt folosite tehnici din diferite arte.                 

 În anul 2020 giurgiuvenii au făcut 139 rezervări telefonic și online  la Biblioteca  

Județeană “I.A. Bassarabescu”. Indiferent de modul în care s-a făcut rezervarea, angajații 

bibliotecii au soluţionat toate cererile. Prin intermediul rezervărilor online, cititorii au 

solicitat scanarea unor materiale din cărți sau publicații periodice în limita unui număr de 

20 de pagini precum și bibliografii la cerere.  
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La sfârşitul anului 2020: 

 au fost înregistraţi 5.158 de utilizatori, 

 au fost împrumutate 16.244 de volume  

 au fost realizate 13.489 de vizite virtuale pe site-ul şi catalogul online al bibliotecii și 

9.098 vizite directe.  

 

5. Grupurile ţintă ale activităţii instituţiei 

Publicul țintă al bibliotecii se interferează în cea mai mare măsură cu publicul instituțiilor 

culturale din municipiu, fără a-și pierde identitatea specifică bibliotecii – utilizator de carte . Cea 

mai importantă şi mai numeroasă categorie către care îşi îndreaptă atenţia cu predilecţie 

Biblioteca este cea a elevilor, din toate ciclurile (22,45%), urmează, ca pondere numerică, 

funcționarii (14%), profesii intelectuale (13,84%), pensionarii (10,96%) - şi pentru toţi biblioteca 

desfăşoară programe specifice.  

Pe termen scurt, Biblioteca îşi intensifică eforturile pentru fidelizarea utilizatorilor care deja o 

frecventează  dar şi pentru atragerea de noi categorii și de noi cititori . 

Pe termen mediu şi lung, Biblioteca îşi concentrează  în special capacitatea de atragere a : 

 copiilor de vârstă preşcolară, pentru familiarizarea de la vârste fragede cu informaţia, 

cartea şi mediul cultural, precum şi pentru formarea unor deprinderi timpurii de activitate 

intelectuală, ce se vor consolida în timp; 

 persoanelor defavorizate (persoane cu handicap, faţă de care instituţia are atribuţii în 

conformitate cu prevederile Legii 448/2006, şomeri, persoane private de libertate, alte 

categorii  defavorizate: rromi, persoane cu venituri foarte mici etc.); 

 adulţilor, pentru nevoi de conversie/reconversie profesională şi conform imperativului 

general actual al învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 persoanelor de vârsta a treia, prin constituirea Bibliotecii în spațiu de socializare și  

eliminare a sentimentului de izolare, pe care aceștia îl resimt. 

 

6. Profilul beneficiarului actual  

Beneficiarul bibliotecii publice, utilizatorul serviciilor sale este orice cetăţean al comunităţii 

locale şi din judeţ, teoretic, poate fi orice persoană care îi trece pragul cu dorinţa de a obţine un 

serviciu specific. În ceea ce privește statistica de bibliotecă, în anul 2020  au beneficiat de 

serviciile bibliotecii 11.009 utilizatori din care: 5.158 persoane cu permis de intrare valabil 2016-

2020, 5.851 vizitatori virtuali (site şi catalog online), cu 13.489 de vizite  online. 28.956  
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beneficiari  fac parte din grupurile ţintă vizate de cele 120  acorduri  de parteneriat existente în 

anul 2020.   

 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional 

şi la strategia culturală a autorităţii. 

Obiectivele prioritare din programul de dezvoltare economică şi socială a judeţului 

Giurgiu pe anul 2020 la Bibliotecă s-au materializat astfel: 

 La sfârşitul anului 2020, au fost împrumutate 16.244 volume  şi au fost realizate 13.489 vizite 

virtuale pe site-ul şi catalogul online al bibliotecii. La sfârşitul anului 2020 erau înregistrate în 

catalogul online cca 49,30% din documentele existente în bibliotecă (210.629 volume), ceea ce 

înseamnă o creştere de 10,45% faţă de anul 2019. 

 Au fost înregistrate  23.341 titluri noi, cu 1-5 exemplare per titlu  în baza de date a 

bibliotecii vizând completarea curentă şi retroactivă a catalogului online. 

 Pe pagina de facebook a instituţiei au fost marcate 742 de evenimente culturale online ce 

au avut loc pe anul 2020 şi  s-au desfăşurat 81  activităţi cultural-educative cu 1.459 

participanţi în mod direct.  În contextul actual al epidemiei COVID -19 se observă o 

creştere de 13% a numărului de vizitatori online în anul 2020, când au fost înregistraţi 

5851 vizitatori atât pe site cât şi pe catalogul online al bibliotecii faţă de anul 2019,  când 

au fost înregistraţi 4548 de vizitatori. 

 Privind  achiziţia de carte din bugetul   solicitat  Consiliului Judeţean, din lipsa resurselor 

financiare  nu s-a putut  achiziţiona niciun titlu de carte . Din cei  80000 lei solicitaţi la 

capitolul de specialitate ni s-a permis  achiziţionarea a  24  abonamente, 87 volume  la 

publicații periodice curente în valoare de 8.477,87 lei.  

 În această situaţie, instituţia - sub îndrumarea managerului - a reuşit să aducă donaţii de la 

diverse edituri la care s-au adăugat donații de la persoane fizice.  Cumulat acestea 

reprezintă 8.327  volume în valoare totală de 76.406,82 lei. Astfel: 

 - 2.165 de volume în valoare de 39.148,72 lei au  completat  colecţiile din 

bibliotecă; 

-  3.541 volume în valoare de 28.780,82 lei au fost repartizate în toate unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ ; 

-  2.621 cărți în valoare de 8.477,28 lei au rămas în bibliotecă, din care:Au fost 

asigurate cărţi pentru grupurile cu nevoi speciale: persoane cu dizabilităţi (prin proiectul 

„Lumina cunoaşterii”, destinat persoanelor cu deficienţe de vedere), pentru copiii 
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instituţionalizaţi, pentru deţinuţii din Penitenciarul Giurgiu, s-a  completat  punctul  de 

împrumut de la Clubul Seniorilor din municipiul Giurgiu - în cadrul Proiectului CARTEA 

PENTRU VÂRSTA A TREIA, pentru Proiectul „Citeşte şi călătoreşte!”, pentru 

împrospătarea Raftului Românesc de Carte deschis la Roma -  în Italia și înscrierea de noi 

cititori  la bibliotecă. 

 Au fost create evenimente, s-au derulat 12 lansări de carte cu autori din Giurgiu şi din ţară. 

În cadrul unor activităţi culturale  organizate de către Bibliotecă,  personalităţi recunoscute  

la nivel naţional din diferite domenii s-au întâlnit fizic sau online cu cititorii giurgiuveni : 

scriitorul Petre Crăciun, pictoriţa Petra Şerbănescu Tănase (voluntar al Bibliotecii 

Judeţene),  astronomul Mirel Bîrlan, medicul şi scriitorul Cosmin Georgescu, celebra  

actriţă Ileana Popovici, cunoscuta realizatoare TV şi scriitoare  Marina Almăşan – care şi-

a lansat al 13-lea  volum “Pe urmele vikingilor”la târgul de carte,  colonelul Mircea 

Dogaru, liderul Sindicatului Cadrelor Militare sau prezentatorul Octavian Ursulescu  - care 

a oferit bibliotecii judeţene  ca donaţie  o marte parte a bibliotecii personale, jurnalista 

Mirela Gruiță – voluntar al Bibliotecii Judeţene. 

o În anul 2020 prin parteneriat și finanțarea Consiliului Local al municipiului 

Giurgiu  au fost publicate 16 volume în cadrul Colecţiei „Biblioteca Giurgiuveană”, de la 

(nr. 71 la nr. 86 ): 

o 71. Georgeta și Florin Antoniu  - „Basmul universal în Teatru” 

o 72. Marioara Nedea – „Hipnotica stare” 

o 73. Dunia Pălăngeanu –„ Dragoste și tutun la Dunăre” 

o 74. Neagu Udroiu – „80” 

o 75. Tudor Rădan –„ Comoara blestemată” 

o 76. Petre Călinescu – „RECURS LA MEMORIE: Timpul trece, amintirile rămân” 

o 77. Emil Talianu – „Studii si consemnări” 

o 78. Gelu Brebenel – „Bolnav de insulită” 

o 79. Dorel Sîrbu – „De prin lume adunate” 

o 80. Petre Crăciun – „Roboțeii: povești moderne” 

o 81. Prof. Ion M. Dincă – „Surâsul Maiorescian” 

o 82. Mirel Bîrlan – „Universul Aurorei: dialoguri  despre Lună” 

o 83. Cosmin Ștefan Georgescu – „Maiorescienii” 

o 84. Radmila Popovici – „Reconstituiri cu Ileana Popovici” 

o 85. Pr. Lucian Manicatide – „Istoricul și evoluția  corului Cântarea Dunării între 

anii 1907-2010”,  vol. 3 
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o 86. Andreea Ruxandra Tudor – „Ploaie și La Vie en Rose” 

Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană” apare neîntrerupt de 7 ani şi reprezintă un proiect 

unicat la nivel naţional prin valorificarea tezaurului cultural al acestui spaţiu giurgiuvean. 

Este o iniţiativă a  fostului  manager Dan Mucenic, continuată de actualul manager în anii 

2018, 2019, 2020 şi în anul 2021 . 

  Secţiunea  Poezie este reprezentată prin 5 titluri: „Bolnav de insulită” ( Gelu Brebenel – 

apreciat jurnalist, dramaturg și scriitor giurgiuvean),  „Hipnotica stare” (Marioara Nedea), 

„Dragoste și tutun la Dunăre” (Dunia Pălăngeanu ), „Ploaie și La Vie en Rose” (Andreea 

Ruxandra Tudor), dar şi prin „De prin lume adunate” - Epigrame, catrene, 

madrigaluri(Dorel Sîrbu - poet, membru UZPR,  redactor șef la revista: "CLUBUL 

ARTELOR XXI, Giurgiu)-  1 titlu. 

 În secţiunea  Proză sunt publicate  11 titluri, din care 3 volume pentru copii : Georgeta și 

Florin Antoniu  - Basmul universal în Teatru, Petre Crăciun - „Roboțeii: povești moderne”, 

Mirel Bîrlan - „Universul Aurorei: Dialoguri  despre Lună”. (Copiii din municipiu şi judeţ 

prezenţi la deschiderea târgului de carte au primit gratuit volumul „Roboțeii  povești 

moderne „al renumitului scriitor giurgiuvean Petre Crăciun, într-o ediţie de lux, iar cei 

care s-au înscris în cursul anului 2020 ca şi noi cititori au primit gratuit  la bibliotecă 

volumul „Universul Aurorei: dialoguri  despre Lună” al lui Mirel Bîrlan, astronom român 

stabilit la Paris, născut în satul Vieru din judeţul Giurgiu).  

În continuare: 

o  Neagu Udroiu – 80 (Neagu Udroiu este fost ambasador extraordinar şi  plenipotenţiar  al 

României (2001-2006)  în Estonia şi Finlanda -  ţara cu cel mai modern sistem de 

biblioteci publice din lume. S-a născut în satul Cartojani, comuna Roata de Jos din 

judeţul Giurgiu. 

o Radmila Popovici - Reconstituiri cu Ileana Popovici - despre viaţa uneia dintre cele mai 

importante actriţe din România, Ileana Popovici, profund legată existenţial de comuna 

Buturugeni din  judeţul Giurgiu.   

Scriitori giurgiuveni de ieri şi de azi: 

o Tudor Rădan - Comoara blestemată, volumul al 22-lea din creaţia sa; 

o Petre Călinescu -  RECURS LA MEMORIE: Timpul trece, amintirile rămân, este  o carte 

document în care giurgiuvenii pot  regăsi pe lângă date extrem  de interesante despre 

locuri şi oameni, sute de fotografii memorabile din  oraşul Giurgiu, de altădată; 
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o Emil Talianu  (cel mai important eminescolog giurgiuvean, jurnalist, omul de cultură şi 

scriitor, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, FILIALA SUD “DAN 

MUCENIC“ GIURGIU-SUD EST)  - „Studii si consemnări”; 

o Prof. Ion M. Dincă - „Surâsul Maiorescian”; 

o Cosmin Ștefan Georgescu (renumit medic și scriitor giurgiuvean stabilit în Franța – 

„Maiorescienii”);  

o Preot Lucian Manicatide - „Istoricul și evoluția  corului Cântarea Dunării între anii 1907-

2010”,  volumul  al 3-lea. 

 În secţiunea  Teatru s-a publicat volumul „Basmul universal în Teatru”, autori  Georgeta 

și Florin Antoniu  -  1 titlu – regizor și actriță, creatorii lumii teatrului de păpuși în Giurgiu. 

 

• Coordonarea bibliotecilor publice din județul Giurgiu din punct de vedere 

metodologic și profesional (care funcţionează în subordinea autorităţilor locale),  

formarea profesională a bibliotecarilor precum și evenimentele sau activitățile cultural-

educative, informaționale au fost destul de grav afectate,  având în vedere evoluţia 

ultimului an marcat  de pandemia de COVID-19. Deşi cu preponderență au fost discuții sau 

întâlniri virtuale, am reușit totuși prin activități desfășurate în județ până la începutul 

pandemiei  să arătăm  rolul  pe care îl pot avea bibliotecile  comunale în viaţa comunităţii. 

Până la începutul pandemiei, în comunele fără bibliotecari Iepurești, Letca Nouă, Clejani,  

și Bulbucata (cu bibliotecar) au participat alături de elevi și   cadre didactice  la 

evenimentele  culturale realizate (teatru de păpuşi şi prezentarea unor volume din Colecţia 

„Biblioteca Giurgiuveană”) și  primarii din Bulbucata, Iepurești și Clejani.  

o În luna martie 2020 am realizat un grup al bibliotecarilor din județ pe Whatsapp. În 

cadrul acestui grup s-au distribuit 219 documente, linkuri, mesaje media,  s-au 

purtat  discuții profesionale și  am distribuit toate evenimentele organizate de 

biblioteca județeană, invitându-i să organizeze evenimente în oglindă la nivel local 

și să le distribuie pe paginile de facebook ale bibliotecilor şi primăriilor). 

o În anul 2020 am purtat corespondenţă  cu autorităţile locale (22 documente) şi 

discuţii pentru: revitalizarea activităţii bibliotecilor şi înfiinţarea bibliotecilor în 

comune din  judeţ care nu au avut niciodată biblioteci publice (Cosoba, Herăști, 

Isvoarele, Săbăreni), achiziţia de carte pentru biblioteci (în anul 2020 nicio 

autoritate locală nu a alocat fonduri pentru achiziția de carte), redeschiderea sau 

deschiderea de biblioteci comunale şi orăşeneşti, unde acestea nu funcţionează, 

angajarea de bibliotecari pe posturile vacante  sau  înfiinţarea acestor posturi (nu s-
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au făcut angajări și nici nu s-au înființat posturi de bibliotecar), acolo unde nu 

există  şi în legătură cu donaţii de carte. Din datele transmise prin formularul 

CULT.1 la 31 decembrie 2020 în județul Giurgiu sunt 35 de biblioteci cu 

bibliotecari. 

Nr. 
crt. 

Oraş/Comună Bibliotecar Observaţii 

1. Giurgiu Mihai Ionuţ  
2. Bolintin Vale – Oraş Tudor Nicoleta  
3. Mihăileşti – Oraş  Ioniţă Aura  
4. Adunaţii Copăceni Nicolae Andrei  
5.  Băneasa Stan Mădălina Bibliotecarul titular a fost în concediu 

creștere copil, in anul 2020 activitatea a 
fost desfășurată de către un alt angajat al 
Primăriei. 

6. Bolintin Deal  Post vacant 
7. Bucșani Flefle Elena  
8. Bulbucata Mirea Ana-Maria  
9. Buturugeni Micu Valeria  
10. Călugăreni - În anul 2021 se va reînfiinţa Biblioteca 

Comunală care va purta denumirea 
„Mihai Viteazul”. În anul 2021, doamna 
Dinulescu Nicoleta, a parcurs Modulul 1, 
curs Bibliotecar în anul 2019 la BJ 
Giurgiu. Modulul 2 se va desfăşura în 
luna martie a.c. 

11. Clejani - Nu există bibliotecă şi nu au post în 
Organigramă 

12. Colibaşi  Gheorghe Petra   
13. Comana Ghihilicea Florina  
14. Cosoba - Nu a existat niciodată bibliotecă 
15. Crevedia Mare Constantin Corina  
16. Daia  Florescu Marian  
17. Floreşti-Stoeneşti Crăciun Silvia  
18. Frăteşti Vasile Ramona  
19. Găiseni  Tudor Marcela  
20. Găujani Marcu Venera  
21. Ghimpaţi - Nu există bibliotecă comunală şi nici post 

în Organigramă 
22. Gogoşari Roşu Ecaterina  
23. Gostinari Nedelcu Vasilica  
24. Gostinu Enache Maria  
25. Grădinari - Va înfiinţa în anul 2021 Bibliotecă 
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publică în comună. 
26. Greaca Balea Mariana spaţiu impropriu 
27. Herăşti - Nu a avut niciodată bibliotecă 
28. Hotarele - Nu are bibliotecă şi nici bibliotecar. 
29. Iepureşti -  Nu au bibliotecar. 
30. Isvoarele - Nu a avut niciodată bibliotecă 
31. Izvoarele Burcuş Georgeta  
32. Joiţa - Post vacant.  
33. Letca Nouă - Post vacant. 
34. Malu Cojocaru Florentina  
35. Mârşa Isac Veronica  
36. Mihai Bravu Jipa Livia  
37. Ogrezeni Popescu Georgeta  Bibliotecară cu prestaţie modestă şi 

locaţie inadecvată pentru bibliotecă.  
38. Oinacu Petcu Liliana  
39. Prundu - Nu au bibliotecă publică. Post vacant.  
40. Putineiu - Nu au bibliotecă publică. Post vacant. 
41. Răsuceni Panait Ioana  
42. Roata de Jos Leafu Steluţa  
43. Săbăreni - Nu a avut niciodată bibliotecă 
44. Schitu Gavrilescu Adriana Biblioteca se va redeschide anul acesta 

într-o locaţie modernă, au primit în anul 
2020: 221 volume din donaţii de la BJ 
Giurgiu. 

45. Singureni - Nu au Bibliotecar cărţile bibliotecii 
comunale s-au transferat la şcoală. 

46. Slobozia Vlaşcu Valeriu  
47. Stăneşti Botea Daniela  
48. Stoeneşti - Nu există bibliotecă comunală şi nici post 

în Organigramă 
49. Toporu Stancu Mihai Directorul Căminului Cultural se ocupă şi 

de bibliotecă. 
50. Ulmi - Nu există bibliotecă comunală şi nici post 

în Organigramă 
51. Valea Dragului Dragne Elena Bibliotecară cu prestaţie insuficientă şi 

locaţie inadecvată pentru bibliotecă. 
52. Vânătorii Mici Cosoi Corina  
53. Vărăşti Constantin Maria . 
54. Vedea - Nu este funcțională biblioteca. Doamna 

Bălan Rădiţa referent cultural în cadrul 
Primăriei a parcurs Modulul 1, curs 
Bibliotecar în anul 2019 la BJ Giurgiu. 
Modulul 2 se va desfăşura în luna martie 
a.c. 
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 TOTAL 35 Bibliotecari  
 

 La târgul de carte, ediţia a 3-a, din 15-16 octombrie au participat  9 bibliotecari din judeţ: 

com. Gogoşari (Roșu Ecaterina), com. Bulbucata (Mirea Ana Maria), com. Bucşani (Flefle 

Elena),  com. Slobozia (Vlașcu Valeriu), com. Buturugeni - (Micu Valeria), com. Colibaşi 

(Gheorghe Petra), com. Gostinari (Nedelcu Vasilica), com. Floreşti Stoeneşti (Crăciun 

Silvia),  com. Stăneşti  (Botea Daniela) şi  au fost prezente cu ofertă variată de carte la 

preţuri promoţionale 6 edituri: Zorio, Librex, Nemira, Arco Iris din Braşov, Corint, Tritonic. 

o Pentru a revitaliza activitatea bibliotecilor din judeţ,  în martie 2020 s-a înființat la Giurgiu, 

sub coordonarea Bibliotecii județene, Filiala Giurgiu a Asociației Naționale a Bibliotecarilor 

și Bibliotecilor Publice din România. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR) este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor 

publici din România. ANBPR exprimă nevoia de asociere pe plan naţional a persoanelor 

fizice şi juridice care, prin profesie, atribuţii şi preocupări, sunt implicate în sau susţin 

profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi 

documentării.  Fac parte din Filiala Giurgiu a ANBPR 56 membri. (30 bibliotecari din 

următoarele unități administrativ-teritoriale din județ: Mihăilești (Ioniță Aura),  Bolintin 

Vale (Tudor Nicoleta), Adunații Copăceni (Nicolae Andrei), Bucșani (Flefle Elena), 

Bulbucata (Mirea Ana Maria), Buturugeni (Micu Valeria), Colibași (Gheorghe Petra), 

Comana (Ghighilicea Florina), Crevedia Mare (Constantin Corina), Daia (Florescu Marian), 

Florești Stoenești (Crăciun Silvia), Gogoșari (Roșu Ecaterina), Gostinari (Nedelcu Vasilica), 

Gostinu (Enache Maria), Greaca (Balea Mariana), Izvoarele (Burcuș Georgeta), Malu 

(Cojocaru Florentina), Mîrșa (Isac Veronica), Mihai Bravu (Jipa Livia), Ogrezeni (Popescu 

Georgeta), Oinacu (Petcu Liliana), Răsuceni (Panait Ioana), Roata de Jos (Leafu Steluța), 

Schitu (Gavrilescu Adriana), Slobozia (Vlașcu Valeriu), Stănești (Botea Daniela), Toporu 

(Stancu Mihai),  Valea Dragului (Dragne Elena), Vânătorii Mici (Cosoi Corina), Vărăști 

(Constantin Maria) și toți bibliotecarii in biblioteca județeană I.A. Bassarabescu, managerul 

bibliotecii județene fiind ales în funcția de președinte al acestei filiale. 
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o Din donaţiile de carte de la  persoane fizice şi de la persoane juridice pe care Biblioteca  

le-a primit în anul 2020,  3.541 volume, însumând 28.780,82 lei au fost repartizate în judeţ 

primăriilor - celor 51 comune şi 2 oraşe: 

 

Nr crt. Unitate administrativ-teritorială Nr. volume  Valoare lei 

1 Municipiul Giurgiu - - 

2 Oraşul Bolintin-Vale 137 1413,85 

3 Oraşul Mihăileşti 175 2564,35 

4 Adunaţii-Copăceni 83 800,66 

5 Băneasa 64 451,81 

6 Bolintin Deal 40 285,73 

7 Bucşani 120 1219,51 

8 Bulbucata 83 825,29 

9 Buturugeni 119 1202,23 

10 Călugăreni 40 285,00 

11 Clejani 40 285,00 

12 Colibaşi 46 432,73 

13 Comana 64 453,97 

14 Cosoba 40 279,49 

15 Crevedia Mare 63 449,57 

16 Daia 63 447,85 

17 Floreşti Stoeneşti 120 1200,96 

18 Frăteşti 63 451,53 

19 Găujani 63 451,85 

20 Găiseni 64 465,85 

21 Ghimpaţi 40 277,04 

22 Gogoşari 91 876,49 

23 Gostinari 46 432,73 

24 Gostinu 64 459,28 

25 Grădinari 40 277,88 
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26 Greaca 64 464,62 

27 Hereşti 40 285,87 

28 Hotarele 40 285,73 

29 Iepureşti 64 454,89 

30 Isvoarele 40 282,01 

31 Izvoarele 76 701,17 

32 Joiţa 40 282,01 

33 Letca Nouă 40 282,01 

34 Malu 63 450,29 

35 Mârşa 63 442,11 

36 Mihai Bravu 63 437,48 

37 Ogrezeni 62 435,80 

38 Oinacu 63 448,38 

39 Prundu 40 281,53 

40 Putineiu 39 275,47 

41 Răsuceni 64 448,56 

42 Roata de Jos 64 449,57 

43 Săbăreni 40 275,56 

44 Schitu 

x)a beneficiat suplimentar de o 
generoasă donaţie de carte din partea 
doamnei Ana  Maria Ionescu, pentru 
că în anul 2021 la Schitu se va 
redeschide biblioteca, într-o locaţie 
modernă. 

221x) 848,57 

45 Singureni 39 269,50 

46 Slobozia 90 915,63 

47 Stăneşti 89 884,68 

48 Stoeneşti 39 269,50 

49 Toporu 63 444,80 

50 Ulmi 39 269,50 

51 Valea Dragului 63 443,87 

52 Vânătorii Mici 62 440,92 

53 Vărăşti 63 444,58 
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54 Vedea 40 275,56 

 Total 3.541  28.780,82 

 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

Obiectul principal l-a constituit atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori spre Bibliotecă şi 

fidelizarea lor, prin diversificarea ofertei culturale cu acţiuni de impact. Proiectele derulate au fost 

comunicate publicului prin mesaje difuzate televiziunilor locale, radioului, presei  scrise,  prin 

internet, panouri/aviziere situate în afara bibliotecii, chiar şi în mijloace de transport în comun.  

Prin completarea curentă şi retroactivă a catalogului online, fără alocaţii bugetare pentru achiziţia 

de carte pe anul 2020, au fost înregistrate 23.341 titluri noi în baza de date a bibliotecii din donaţii, 

față de 25.621 de noi titluri introduse în  anul 2019,  an în care  biblioteca a beneficiat de  80.000 

lei alocaţie bugetară pentru achiziția de carte. 

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse  

 Au fost realizate  81 activităţi  culturale de promovare a lecturii prin marcarea 

principalelor evenimente ale anului 2020. 

Nr. 
Crt. 

Data Loc  
Desfășurare 

Denumire eveniment cultural 

1. 15.01.2020 Sala de 
Lectură şi 
Parcul Alei 
din 
municipiul 
Giurgiu 

15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NAȚIONALE 
MIHAI EMINESCU  170 de ani de la naștere 
În cadrul Parteneriatului educațional încheiat cu Penitenciarul 
Giurgiu, Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu a 
organizat la Sala de lectură din Șos. București Nr. 53, un eveniment 
dedicat ZILEI CULTURII NAȚIONALE și aniversării poetului 
Mihai Eminescu. În acest context am organizat  o video-proiecție cu 
aspecte privind viața și opera poetului nostru național și un pelerinaj 
la bustul acestuia din parcul Alei - realizat de sculptorul C. Medrea 
în anul 1938. 

2. 15.01.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NAȚIONALE 
MIHAI EMINESCU  - 170 de ani de la naștere 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

3. 15.01.2020 Împrumut 
pentru 
Adulți 
Expoziție 

15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NAȚIONALE 
MIHAI EMINESCU  
170 de ani de la naștere 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

4. 15.01.2020 JUDEŢ  
 
GIURGIU - 
PIETRELE 

CITEŞTE ŞI CĂLĂTOREŞTE ! 
Într-un loc neconvențional, așa cum este autobuzul, s-au pus la 
dispoziţia cititorilor 60 volume din diferite domenii, cărți provenite 
din  proiectul DONEAZĂ O CARTE!. A fost ales traseul Giurgiu-
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Pietrele, care parcurge satele Remuș, Daia, Plopșoru, Frasinu, 
Băneasa și Pietrele, pentru că bibliotecile de pe traseu – cele din 
comunele Frăteşti D, aia, Băneasa nu funcţionează la parametrii 
doriţi de  către Biblioteca judeţeană. 

5. 22.01.2020 Sala de 
Lectură 

Lansare de carte în cadrul Programului Centenar,  
UNIREA ÎN FILE DE ISTORIE ŞI LITERATURĂ  DIMITRIE 
CANTEMIR SI CONȘTIINȚA UNITĂȚII ROMÂNILOR: STUDII 
SI ARTICOLE DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI” 
În prezenţa COORDONATORILOR MIRCEA DOGARU,VIOREL 
CIOBANU 
 
La Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu  au fost lansate 
două publicații istorice de relevanță deosebită. Este vorba despre 
volumul ”Dimitrie Cantemir si conștiința unității românilor: studii 
si articole dedicate Centenarului Marii Uniri”. Cartea, rod al 
muncii de cercetare a 33 de autori, români adevărați, care și-au 
propus să promoveze imaginea lui Dimitrie Cantemir dintr-o 
premisă puțin diferită, și anume aceea de punte a cunoașterii între 
Orient si Occident, este editată de Asociația Europeană ”Dimitrie 
Cantemir" din București si coordonată de colonel (r) dr. Mircea 
Dogaru, doctor în istorie militară, membru în Consiliul Director al 
Asociaţiei Europene ”Dimitrie Cantemir”, fost cercetător ştiinţific la 
Institutul de Istorie şi Teorie Militară și domnul colonel (r) Viorel 
Ciobanu, secretarul general al Asociației Europene ”Dimitrie 
Cantemir”.  
Prof. dr. Ștefan Păun - lansarea publicației seriale ”Vlașca: istorie-
cultură-civilizație”, editată de Asociația Națională Cultul Eroilor 
”Regina Maria”,filiala județului Giurgiu, un număr realizat pentru 
cinstirea eroilor care au înfăptuit Marea Unire din 1918. 

6. 22.01.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție  

INTEGRALA MANUSCRISELOR DIMITRIE CANTEMIR 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu ” Giurgiu a achiziționat în 
anul 2012 cele 25 de volume ce compun INTEGRALA 
MANUSCRISELOR LUI DIMITRIE CANTEMIR- editată de 
Institutul Internaţional de Studii Cantemiriene a Universităţii 
Creştine "Dimitrie Cantemir", Fundaţia Europeană "Mihai 
Eminescu" şi Fundaţia Culturală "Tudor", sub coordonarea 
profesorului Constantin Barbu. Proiectul ”Integrala Manuscriselor 
Cantemir” a fost realizat cu susținerea fundamentală a Ambasadei 
Federației Ruse la București. În prezent, cea mai mare parte a 
manuscriselor lui Cantemir se află în arhivele ruseşti din Moscova şi 
Sankt Petersburg.  Dimitrie Cantemir a fost domnitorul Moldovei 
(martie - aprilie 1693 şi 1710-1711), cărturar, enciclopedist, 
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etnograf, geograf, filosof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor şi 
scriitor moldovean. A fost primul român ales membru al Academiei 
din Berlin, în 1714, şi este considerat unul dintre marii umanişti ai 
Europei. 

7. 23.01.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 

CLUBUL PENSIONARILOR GIURGIU 
DISCUȚII INTERACTIVE 

8. 28.01.2020 Sala de 
Lectură 

Lansare de carte: NICOLAE CANTONIERU - SCRIITOR 
MILITAR -  Autor EMIL TALIANU volumul cu numărul 66 apărut 
în COLECȚIA BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ 
În prezența a numeroși oameni de cultură, la Biblioteca Județeană 
”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, a avut loc lansarea volumului ”Niculae 
Cantonieru, scriitor militar”, autor Emil Talianu, cunoscut profesor, 
realizator radio și scriitor giurgiuvean. Au rostit  alocuțiuni: Daniela 
Bardan, managerul Bibliotecii Județene, Mirela Gruiță, scriitoare și 
realizatoare Tv, Cristian Marciu, senator, Marian Cărățeanu, 
primarul comunei Frătești, Tudor Rădan, scriitor, inginer Victor 
Boiangiu, membru în Consiliul științific al Bibliotecii Județene, 
Marioara Nedea, poetă, prof. Victor Enache, Gigica Ivonette 
Peptănaru, scriitoare. 

9. 28.01.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

EMIL TALIANU  
CĂRȚI ÎN COLECȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE GIURGIU 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

10. 28.01.2020 Clejani 
Milcovățu, 
Letca Nouă 
Bulbucata, 
Iepureşti 

Lansare de carte în judeţ: BASMUL ROMÂNESC ÎN TEATRU  
- GEORGETA ȘI FLORIN ANTONIU - dramatizări ale unor 
cunoscute basme româneşti (Fata Babei şi Fata Moşului, Capra cu 
trei iezi, Punguţa cu doi bani, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi 
merele de aur, ş.a) în cadrul parteneriatului cu Şcoala din com. 
Clejani şi Şcoala din  com. Iepureşti  

11. 13.02.2020 Sala de 
Lectură 

Lansare de carte:  13: RĂZBOIUL PĂMÂNTULUI - PRIMA 
MIȘCARE - COLECȚIA BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ, NR. 
68 
În prezența a numeroși iubitori de literatură, la Biblioteca Județeană 
”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, a avut loc lansarea volumului ”13: 
Războiul Pământului. Prima mișcare”, autoare Alexandra Preda, 
cunoscut jurnalist giurgiuvean. Este volumul cu numărul 68 apărut 
în COLECȚIA BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ, editată de 
Biblioteca Județeană și finanțată de Consiliul Local Giurgiu. 
Reprezintă debutul literar al autoarei și totodată o premieră în 
literatura giurgiuveană prin abordarea genului Science Fiction. Au 
rostit alocuțiuni Daniela Bardan, managerul Bibliotecii Județene, 
Elena Ion, bibliotecar, Emil Talianu, profesor, realizator radio și 
scriitor giurgiuvean, Mirela Gruiță, scriitoare și realizatoare Tv, 
Tudor Rădan, scriitor, Vera Nicolae, administrator SC Nova Force 
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Technic SRL Giurgiu, Gigica Ivonette Peptănaru, scriitoare. 
12. 13.02.2020 Împrumut 

Carte pentru 
Adulți 
 

Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” 
Giurgiu  OTILIA CAZIMIR – 126 DE ANI DE LA NAȘTERE 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, Secția Împrumut 
pentru adulți, a fost gazda elevilor clasei a IV-a B de la Școala 
Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Giurgiu, însoțiți de doamna Georgeta 
Enache, învățător. Activitatea a avut ca temă ”Otilia Cazimir - 126 
de ani de la naștere”. În cadrul evenimentului, elevii au putut admira 
o expoziție de carte, au ascultat cântece pe versurile poetei, dar s-au 
și implicat, recitând poezii. Activitatea a fost coordonată de Cristina 
Nedelcu, bibliotecar. 

13. 13.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 

OTILIA CAZIMIR – 126 DE ANI DE LA NAȘTERE 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

14. 13.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

Parteneriat educaţional cu  Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu 
SUB SEMNUL REVOLUȚIEI ȘTIINȚIFICE - ANA ASLAN, 
ISAAC NEWTON, DIMITRI MENDELEEV 
Elevii clasei a XI-a D ai Liceului Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu, 
împreună cu doamna prof. Ciobanu Monica Gabriela, au participat 
la acțiunea ”Sub semnul revoluției științifice”, desfășurată la Secția 
Împrumut pentru adulți a Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu” 
Giurgiu. După ce au făcut un tur al bibliotecii, aceștia au fost 
familiarizați cu serviciile oferite de instituție. Viața, opera și 
descoperirile științifice, care au revoluționat omenirea, ale savanților 
Ana Aslan, Issac Newton și Dimitri Mendeleev, le-au fost prezentate 
elevilor prin proiecția unui film și a unui material Power Point. 
Activitatea s-a încheiat cu un concurs ”Cine știe câștigă!”, 
participanții fiind recompensați cu diplome si cărți. Evenimentul a 
fost moderat de Marilena Dumitrică, bibliotecar.  

15. 14.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

Parteneriat educaţional cu  Școala Gimnazială Nr. 1 Cucuruzu, 
Comuna Răsuceni, GRIGORE ALEXANDRESCU -  210 ANI DE 
LA NAȘTERE 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, Secția Împrumut 
pentru adulți, a fost gazda elevilor clasei a VI-a de la Școala 
Gimnazială Nr. 1 Cucuruzu, Comuna Răsuceni, însoțiți de doamna 
Dobre Diana Loredana, profesor, care au participat la activitatea cu 
tema: ”Grigore Alexandrescu - 210 ani de la naștere”. În cadrul 
evenimentului, elevii au aflat lucruri interesante despre viața și 
opera scriitorului, din prezentarea realizată (în Power Point) de 
Drăgnuță Mihaela, bibliotecar, au admirat expoziția de carte 
realizată cu titluri reprezentative din creația acestuia și au ascultat 
fabule în lectura unor actori cunoscuți. De asemenea, elevii au 
recitat câteva poezii și s-au implicat în dezlegarea unui rebus, 
descoperind morala fabulei ”Câinele și cățelul”. 
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16. 14.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
Expoziție 

GRIGORE ALEXANDRESCU -  210 ANI DE LA NAȘTERE 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

17. 17.02.2020 Bulbucata  
Milcovățu 
 

Lansare de carte în judeţ: BASMUL ROMÂNESC ÎN TEATRU  
- GEORGETA ȘI FLORIN ANTONIU - dramatizări ale unor 
cunoscute basme româneşti (Fata Babei şi Fata Moşului, Capra cu 
trei iezi, Punguţa cu doi bani, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi 
merele de aur, ş.a) în cadrul parteneriatelor cu Şcoli din com. 
Bulbucata, Letca Nouă. 

18. 19.02.2020 Sala de 
Lectură 

Parteneriatul  educațional ”Viața ta contează!”, Biblioteca Județeană 
”I.A. Bassarabescu” a primit vizita elevilor de la Școala Postliceală 
Sanitară FEG Giurgiu.  La activitate s-a discutat despre importanța 
educației pentru sănătate, despre dezvoltarea unor comportamente 
care să promoveze un stil de viață sănătos și despre factorii de risc 
cu influențe nocive asupra organismului. FACTORII DE RISC AI 
SĂNĂTĂȚII TINERILOR 

19. 19.02.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

FACTORII DE RISC AI SĂNĂTĂȚII TINERILOR 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

20. 20.02.2020 Sala de 
Lectură 
 

În cadrul parteneriatelor cu  Partida Romilor ”Pro-Europa” şi 
Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună din Bucureşti  s-a 
desfășurat un simpozion dedicat împlinirii a 164 de ani de la 
dezrobirea romilor. 164 DE ANI DE LA DEZROBIREA 
ROMILOR. La 20 februarie 1856, a fost adoptată Legiuirea pentru 
emanciparea romilor din Principatul Ţării Româneşti, prin care era 
desfiinţată robia. O populaţie de 250.000 de romi şi-a câştigat 
statutul de oameni liberi. Cu doar câteva luni înainte de această dată 
o lege similară a fost dată şi în Moldova. Data de 20 februarie a fost 
declarată oficial ”Ziua dezrobirii romilor din România” prin Legea 
Nr. 28 din 11 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial din 15 
martie 2011. Despre importanța acestor evenimente și despre felul în 
care este privită astăzi această comunitate etnică au avut intervenții: 
Daniela Bardan – manager Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” 
Giurgiu, Mihăiță Grigore - președinte Partida Romilor ”Pro-
Europa”, Cosmin Constantin - director Centrul Cultural ”Vasile 
Militaru” Vărăști, Mihaela Stancu - Asociația Europeană pentru o 
Viață mai Bună, și Mădălina Vîrban - Penitenciarul Giurgiu.  

21. 20.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

În cadrul parteneriatului cu Şcoala Gimnazială “Sf. Gheorghe 
CONSTANTIN BRÂNCUȘI - "PĂRINTELE SCULPTURII 
MODERNE", în data de 20.02.2020, Constantin Brâncuși a fost 
omagiat la Secția Împrumut pentru adulți a Bibliotecii Județene 
“I.A. Bassarabescu”. Au fost prezenți elevii clasei a VI-a C ai Școlii 
Gimnaziale “Sf. Gheorghe”, însoțiți de doamna Moisei Elena, 
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profesor. Aceștia au făcut cunoștință cu viața și opera marelui 
sculptor prin vizionarea unui material Power Point, a unui film și a 
unei expoziții tematice de carte realizată de Ginetta Ghelmez, 
bibliotecar. 

22. 20.02.2020 Împrumut 
pentru 
Adulți 
Expoziție 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI - "PĂRINTELE SCULPTURII 
MODERNE" 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
 

23. 21.02.2020 Sala de 
Lectură 

În cadrul Parteneriatelor cu Penitenciarul Giurgiu şi  Școala 
Gimnazială Specială Nr. 1, pe 21 FEBRUARIE - ZIUA 
INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE , Biblioteca Județeană 
”I.A. Bassarabescu” Giurgiu a găzduit un eveniment dedicat ZILEI 
INTERNAȚIONALE A LIMBII MATERNE. La activitatea 
organizată cu scopul de a promova diversitatea lingvistică şi 
culturală, precum şi multilingvismul,  au participat persoane private 
de libertate din cadrul Penitenciarului Giurgiu. Din partea 
instituțiilor implicate în parteneriate culturale au luat cuvântul: 
manager Daniela Bardan – Biblioteca Județeană ”I.A. 
Bassarabescu”, comisar  Roxana Fulga și comisar Alina Ionela 
Gheorghişor - Penitenciarul Giurgiu și profesor psihopedagog 
Petronela Vîrban - Școala Gimnazială Specială Nr. 1, care au 
evidențiat importanța conservării limbii maternă ca instrument de 
dezvoltare a patrimoniului  unei națiuni,  precum și necesitatea 
organizării de activități cultural-educative, ce au scopul de a facilita 
dezvoltarea personală şi reintegrarea  socială a celor privați de 
libertate. 

24. 21.02.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție  

21 FEBRUARIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII 
MATERNE 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

25. 21.02.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii 

În cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sf. 
Gheorghe”-  POVESTEA DE VINERI „POVESTEA 
PESCĂRUȘULUI” 
La Secția Împrumut pentru copii a Bibliotecii Județene ”I. A. 
Bassarabescu”, elevii clasei a IV-a C ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 ”Sf. 
Gheorghe” Giurgiu, însoțiți de d-na prof. pentru învățământul 
primar Mihaela Copăceanu, au putut viziona, în cadrul proiectului 
”Povestea de vineri”, basmul ”Povestea pescărușului”,  în lectura 
autorului, Petre Crăciun. În continuare, ”Atelierul de lectură” a avut 
ca scop încurajarea și stimularea interesului elevilor pentru cuvântul 
tipărit. Activitatea a fost moderată de Renica Andreescu, bibliotecar. 

26. 21.02.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii 

În cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sf. 
Gheorghe”- ATELIER DE CREAȚIE ȘI BASM EDUCATIV. La 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu ” Giurgiu, Secția Împrumut 
pentru copii, a avut loc întâlnirea cu elevii clasei a III-a C de la 
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Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sf. Gheorghe”, însoțiți de d-na prof. 
pentru învățământul primar Otilia Zamfir. În cadrul activității, elevii 
au vizionat basmul educativ ”Hansel și Gretel" de Frații Grimm și, 
în atelierul de creație, au realizat consolidarea cunoștințelor prin 
dialog și creativitate. Activitatea a fost moderată de bibliotecar 
Silvana Gruiță. 

27. 21.02.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

În cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sf. 
Gheorghe”- VIZITĂ LA BIBLIOTECĂ: Elevii claselor a III-a si a 
IV-a de la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Giurgiu, însoțiți 
de doamnele învățătoare Măntescu Silvia și Dumitrache Luminița, 
au vizitat Secția Împrumut pentru adulți a Bibliotecii Județene ”I.A. 
Bassarabescu”. Elevii  s-au familiarizat cu serviciile oferite de 
biblioteca și au vizionat un filmuleț recreativ și educativ pentru 
copii. 

28. 24.02.2020 Filiala În cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială Nr. 5 -  
DRAGOBETELE 
În cadrul acestei activități, elevii clasei a II-a A, de la Școala 
Gimnazială Nr. 5, sub îndrumarea doamnei învăţătoare, Dobre 
Mariana și a doamnei bibliotecar, Vrabie Georgiana, au admirat 
expoziția de carte, au citit ”Legenda lui Dragobete”, au recitat poezii 
și au realizat un panou cu mesaje frumoase de dragoste pentru 
familie și prieteni. Acțiunea s-a încheiat frumos cu un joc distractiv 
de cultură generală numit ”Super Magic Jinn”. 

29. 24.02.2020 Filiala  
Expoziție 

DRAGOBETELE -  sărbătoarea dragostei la români 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

30. 24.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

În cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială Mihai Eminescu -   
ÎN LUMEA BASMELOR - FRAȚII GRIMM  
Pe 24 februarie 1786,  s-a născut scriitorul german Wilhelm Grimm, 
cel mai tânăr dintre Frații Grimm, autorii nemuritoarelor povești 
pentru copii. 
Cu această ocazie, Secția Împrumut Carte pentru adulți a Bibliotecii 
Județene ”I.A. Bassarabescu” i-a omagiat printr-o expoziție de carte, 
prezentare PowerPoint și prin vizionarea unui film adaptat după 
basmele acestora. 
La această activitate au participat elevii clasei a IV-a A de la Școala 
Gimnazială Mihai Eminescu, însoțiți de doamna Popescu Maria 
Magdalena, profesor învățământ primar. Evenimentul a fost moderat 
de Ginetta Ghelmez, bibliotecar. 

31. 24.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
Expoziție 

ÎN LUMEA BASMELOR 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE – prezentarea a 35 de 
volume cu basme românești și universale 

32. 24.02.2020 Școala Parteneriat educaţional cu Şcoala gimnazială din com. CLEJANI  
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Gimnazială 
Clejani  
 
 

De Dragobete, elevii școlilor din Clejani  au primit în dar de la 
Biblioteca Județeană Giurgiu volumul ”Basmul românesc în teatru”, 
apărut în ediţia 2019 a COLECŢIEI BIBLIOTECA 
GIURGIUVEANĂ, autori Georgeta şi Florin Antoniu. Volumul 
cuprinde dramatizări ale unor cunoscute basme româneşti (Fata 
Babei şi Fata Moşului, Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Sarea 
în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur, ş.a) care timp de 30 de 
ani după Revoluție nu au fost publicate de nimeni, aşa că autorii s-au 
gândit că această carte trebuie să existe în biblioteci iar dna Mirela 
Gruiţă le-a vorbit despre Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, o 
sărbătoare care dăinuie de 2.000 de ani. 

33. 24.02.2020 Școala 
Gimnazială 
Bulbucata 

Parteneriat educaţional cu Şcoala gimnazială din com.  
BULBUCATA 
De Dragobete, elevii școlilor din Bulbucata au primit în dar de la 
Biblioteca Județeană Giurgiu volumul ”Basmul românesc în teatru”, 
apărut în ediţia 2019 a COLECŢIEI BIBLIOTECA 
GIURGIUVEANĂ, autori Georgeta şi Florin Antoniu. Volumul 
cuprinde dramatizări ale unor cunoscute basme româneşti (Fata 
Babei şi Fata Moşului, Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Sarea 
în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur, ş.a) care timp de 30 de 
ani după Revoluție nu au fost publicate de nimeni , aşa că autorii s-
au gândit că această carte trebuie să existe în biblioteci iar dna 
Mirela Gruiţă, voluntar al Bibliotecii  le-a vorbit despre Dragobete, 
sărbătoarea iubirii la români care dăinuie de 2.000 de ani. 

34. 25.02.2020 Filiala Parteneriat educaţional cu Școala  Gimnazială  Nr. 8 ”Academician 
Marin Voiculescu”: SĂ-I CUNOAŞTEM PE VICTOR HUGO ŞI 
PE B. P. HAŞDEU 
Filiala Bibliotecii Județene ”I.A.Bassarabescu” a omagiat viața și 
activitatea scriitorilor B. P. Hașdeu și Victor Hugo, împreună cu dna 
prof. Cristina Terkel și elevii Școlii Gimnaziale Nr. 8 ”Academician 
Marin Voiculescu”, cls. a VI-a A, diriginte Ilie Lavinia. Cu această 
ocazie, elevii au aflat lucruri interesante și mai puțin știute despre 
acești doi scriitori. A urmat apoi vizionarea ”Cocoșatului de la Notre 
Dame”, la final având loc lungi și interesante discuții pe marginea 
materialului vizionat. Tot cu această ocazie a fost pregătită pentru 
elevi o expoziție cu operele reprezentative a celor doi scriitori, 
expoziție care i-a atras pe elevi încă de la intrarea în Bibliotecă. 

35. 25.02.2020 Filiala SĂ-I CUNOAŞTEM PE VICTOR HUGO ŞI PE B. P. HAŞDEU 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

36. 26.02.2020 Sala de 
Lectură 

 Parteneriat educaţional cu Școala  Gimnazială  Nr. 7  
Întâlnire de lucru cu directorul Școlii Gimnaziale Nr. 7 Giurgiu, 
Mircea Gemescu şi bibliotecari  vizând organizarea de proiecte și 
activități comune, menite să promoveze lectura în rândul elevilor, în 
baza parteneriatului educațional încheiat între cele două instituții. 
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37. 27.02.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

CREAŢII DE PRIMĂVARĂ - ATELIER DE LUCRU 
La Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu”, Secția Împrumut 
pentru adulți, din Strada Ștefan cel Mare Nr. 14, a fost o atmosferă 
de primăvară autentică. Elevii clasei a IV-a A - Școala Gimnazială 
Nr. 5 Giurgiu, însoțiți de doamnele Dumitru Tatiana, învățătoare și 
Vrabie Georgiana, bibliotecar, au participat cu entuziasm la atelierul 
"Creații de primăvară", realizând o minunată expoziție de mărțișoare 
și felicitări. "Ștrumfii" au ascultat "Legenda mărțișorului" și au 
cântat melodii de primăvară. Acțiunea a fost moderată de doamna 
Mihaela Drăgnuță, bibliotecar. 

38. 28.02.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii 

Parteneriat educaţional cu Școala  Gimnazială  Nr.1 din Comuna 
Daia, Județul Giurgiu 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu”  Giurgiu, Secția Împrumut 
Carte pentru copii, a fost gazda elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 1 din 
Comuna Daia, Județul Giurgiu, însoțiți de doamna profesor pentru 
învățământul primar Mirela Niculae. Cu această ocazie, elevilor le-a 
fost prezentată viața și activitatea scriitorului Călin Gruia, de către 
Simona Tănase, bibliotecar. După ce au ascultat (în lectura elevilor 
din clasa a III-a și a doamnei profesoare)  povestea: ”Ciuboțelele 
ogarului”, elevii au vizionat povestea ”Nuielușa de alun”. De 
asemenea, copiilor le-a fost lansată invitația de a participa în viitor 
la proiectul ”Povestea de Vineri”, care se derulează în parteneriat cu 
scriitorul giurgiuvean Petre Crăciun. În acest context, li s-a prezentat 
povestea ”Țara celor șapte viteji și a zânei zânelor”. Acțiunea a fost 
întregită cu o expoziție de carte din opera scriitorului Călin Gruia. 
CĂLIN GRUIA - 105 ANI DE LA NAȘTERE ŞI POVESTEA DE 
VINERI CU PETRE CRĂCIUN - 
”Țara celor șapte viteji și a zânei zânelor 

39. 28.02.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii 

EXPOZIȚIE TEMATICĂ de carte din opera scriitorului Călin 
Gruia. CĂLIN GRUIA - 105 ANI DE LA NAȘTERE 

40. 28.02.2020 Sala de 
Lectură 

Proiectul GIURGIU, ORAȘUL BUNICILOR MEI  - Parteneriat 
educaţional cu Școala  Gimnazială  Nr. 7  
La Biblioteca Județeană ”I. A. Bassarabescu”, s-a desfășurat un nou 
episod  din proiectul ”Giurgiu - orașul bunicilor mei”. Au participat 
elevii clasei a VI-a B, însoțiți de domnul director Mircea Gemescu și 
doamna bibliotecară Mădălina Toma Cojocaru. Evenimentul a fost 
prezentat de Ion Elena, bibliotecară, avându-i ca invitați speciali pe 
domnii profesori de istorie Ancu Damian, fost director al Arhivelor 
Statului din Giurgiu, și Emil Păunescu, fost director științific al 
Muzeului ”Teohari Antonescu”. Au fost rememorate fapte din 
trecutul istoric vechi al orașului nostru, precum și o serie de amintiri 
din perioada interbelică, derulate pe fondul unor imagini 
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reprezentative pentru acea perioadă. Atmosfera a fost animată prin 
depănarea unor „peripeții” din tinerețea domnilor profesori, precum 
și prin îndemnul adresat elevilor de a-și aminti numele bunicilor, un 
scurt exercițiu menit să sublinieze semnificația acestei activități. 

41. 28.02.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

Proiectul GIURGIU, ORAȘUL BUNICILOR MEI  EXPOZIȚIE 
TEMATICĂ DE CARTE ȘI FOTOGRAFIE  

42. 5.03.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii 
Expoziție 

EXPOZIȚIE TEMATICĂ 
8 MARTIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 
 

43. 5.03.2020 Filiala Parteneriat educaţional cu Școala  Gimnazială  Nr. 5  Filiala 
Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu a primit vizita 
elevilor clasei a VIII-a A de la Școala Gimnazială Nr. 5, însoțiți de 
Georgiana Vrabie, bibliotecar. Elevii au vizionat ”Prostia 
omenească”, adaptare după povestea lui Ion Creangă, pe marginea 
căreia au comentat ulterior. La plecare s-au oprit, cu interes, in fața 
expoziției cu opere ale scriitorilor clasici români, existente în 
colecțiile bibliotecii. 

44. 06.03.2020 Sala de 
Lectură 

Parteneriate educaţionale  cu: Școala Gimnazială Nr. 7, Colegiul 
Național ”Ion Maiorescu”, Liceul Teoretic ”Tudor Vianu”, Liceul 
”Nicolae Cartojan” Penitenciarul Giurgiu și Muzeul Județean 
”Teohari Antonescu 
Lansare de carte: ANTOLOGIA DE POEZIE  PE ARIPI DE VERS, 
volumul cu numărul 69 apărut în COLECȚIA BIBLIOTECA 
GIURGIUVEANĂ, o antologie ce cuprinde poezii din creația a opt 
tineri giurgiuveni: Dana Ene, Andrei Strîcnă, Miriam-Ruti Candoi, 
Firică Oana-Miruna, Dinu Radu Valentin, Andrei Stănică, Daniel 
Cimpoeru, Irin Călcâi. La eveniment au participat cadre didactice și 
elevi de la Școala Gimnazială Nr. 7, Colegiul Național ”Ion 
Maiorescu”, Liceul Teoretic ”Tudor Vianu”, Liceul ”Nicolae 
Cartojan”, reprezentanți ai Cenaclului Literar ”Vasile Rusescu” 
Gostinu - coordonator prof. Victor Enache, reprezentanți ai 
Penitenciarului Giurgiu și Muzeului Județean ”Teohari Antonescu”, 
oameni de cultură, scriitori, ziariști. Au rostit alocuțiuni Daniela 
Bardan, managerul Bibliotecii Județene, Elena Ion, purtător de 
cuvânt al Bibliotecii Județene, Emil Talianu, profesor, realizator 
radio și scriitor giurgiuvean, prof. Marian Stavarache, prof. Mirela 
Sabasanu, prof. Pompilia Pețanca. De atmosfera evenimentului a 
fost responsabil actorul Vasile Toma și interpretul de muzică 
populară Daniel Sima, originar din comuna Gostinu. 

45. 09.03.2020 Sala de 
Lectură 

Parteneriat educaţional cu Colegiul Național ”Ion Maiorescu”, 
VIZITĂ LA SALA DE LECTURĂ şi înscrieri de noi cititori la 
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bibliotecă 
- elevii clasei a X-a F, de la Colegiul Național ”Ion Maiorescu”, 
însoțiți de dna. dirigintă Chițu Anca  au intrat   în contact cu 
universul fascinant al cărților prin vizita  la sala de lectură  și 
depozitul cu cărți. De asemenea, cu această ocazie, cu toții și-au 
făcut permise de bibliotecă. Acesta este încă un pas în demersul 
bibliotecii noastre de a revitaliza interesul publicului  pentru lectură. 

46. 09.03.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

UNIVERSUL FASCINANT AL CĂRȚILOR 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
 

47. 09.03.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
 

Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, Secția Împrumut 
Carte  pentru adulți, a adus un omagiu celei mai dragi ființe, 
”MAMA”, printr-un montaj literar susținut de elevii claselor a VI-a, 
a VII-a și a VIII-a ai Școlii Gimnaziale ”Sf. Gheorghe”. Elevii au 
fost pregătiți și însoțiți de doamnele Martac Elisabeta, profesor, 
Guțu Marinela, profesor, Stănescu Iulia, director adjunct și Simion 
Mihaela, bibliotecar. Cu acest prilej, elevii, încântați de cărțile 
descoperite, s-au înscris la bibliotecă. Această activitate a fost 
coordonată de Nedelcu Cristina, bibliotecar. 

48. 10.03.2020 Filiala Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială ”Academician Marin 
Voiculescu” LEGENDA MĂRȚIȘORULUI .Au participat elevi de 
la Școala Gimnazială  

49. 27.03.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

EXPOZIȚIE DE CARTE DEDICATĂ 
REGINEI MARIA A ROMÂNIEI  
 

50. 22.04.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

Parteneriat educaţional cu  ROMSILVA. ZIUA PLANETEI 
PĂMÂNT 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

51. 23.04.2020 Online Ziua  internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor  şi Ziua 
bibliotecarului din România s-a desfășurat  pe 23  aprilie 2020 pe 
grupurile de comunicare ale bibliotecii județene whatsapp și pe 
grupul whatsapp biblioteci publice din județ.  

52. 26.04.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

26 APRILIE – ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚII 
INTELECTUALE 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE ȘI MATERIAL AV 

53. 11.05.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

SALVADOR DALI 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

54. 1.06.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
Șase bibliotecare au citit povești online copiilor 

55. 2.06.2020 Secția DUILIU ZAMFIRESCU – 98 DE ANI DE LA MOARTE 
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Împrumut 
Carte pentru 
Copii 
Expoziție 

EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
 

56. 5.06.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

Parteneriat cu Agenţia Judeţeană de mediu, Inspecţia de Mediu  5 
IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

57. 15.06.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

MIHAI EMINESCU – REPERE PESTE TIMP 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

58. 15.06.2020 Filiala 
Expoziție 

DOR DE EMINESCU 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

59. 26.06.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

ZIUA DRAPELULUI SFÂNT 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
 

60. 26.06.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI 
TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

61. 29.06.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DUNĂRII 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

62. 13.07.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROCKULUI 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

63. 14.07.2020 Secția 
Împrumut 
Carte pentru 
Copii 
Expoziție 

TUDOR ARGHEZI - 53 DE ANI DE LA MOARTE  
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
 

64. 18.07.2020 Municipiul 
Giurgiu 
Parcul 
Expoflora  

REGINA MARIA, OMAGIATĂ DE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
GIURGIU 
Cu ocazia comemorării a 82 de ani de la moartea Reginei Maria a 
României, Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu”, Giurgiu a 
pregătit o expoziție de carte, un omagiu adus suveranei României 
Întregite (n. 29 octombrie 1875, Eastwell Park, Ashford, Kent, 
Anglia - d. 18 iulie 1938, Castelul Pelișor, Sinaia, România). Sunt 
expuse volume din opera reginei-scriitoare (literatură 
memorialistică, povestiri, romane), precum și lucrări care vin să 
întregească portretul acesteia. Lucrările aflate în spațiul expozițional 
se regăsesc în colecțiile Bibliotecii Județene Giurgiu. Regina Maria, 
mare prințesă a Marii Britanii si Irlandei, consoarta Regelui 
Ferdinand - Întregitorul României, a fost supranumită de popor 
”Mama răniților”, ”Regina soldat”, pentru atitudinea ei bravă din 
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timpul Primului Război Mondial, când, alături de doamnele de la 
curte, a lucrat direct pe front în spitale de campanie și a coordonat 
activitatea unei fundații de caritate. Regina Maria a vizitat de două 
ori orașul Giurgiu, distrus de război. La 12 august 1919 Regina a 
vizitat cantina înființată la Giurgiu de misiunea umanitară 
americană, apoi, pe 21 mai 1926, Regina Maria a mai efectuat o 
vizită la Giurgiu pentru festivitatea regimentului Reginei Elena. În 
perioada interbelică giurgiuvenii au acordat numele Reginei atât 
spitalului, cât și unui liceu particular de fete.  

65. 29.07.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

ZIUA IMNULUI NAȚIONAL 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

66. 5.08.2020 Împrumut 
pentru 
Adulți 
Expoziție 

MARIN PREDA 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

67. 10.08.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

REMEMBER PANAIT ISTRATI  
(10 august 1884 - 16 aprilie 1935) 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

68. 17.08.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

TRAIAN VUIA  
(17 august 1872 - 3 septembrie 1950) 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

69. 1.10.2020 Împrumut 
pentru 
Adulți 
(în aer liber, 
în grădină)  

SALONUL DE TOAMNĂ AL CĂRȚII, , ZILELE SENIORILOR 
LA BIBLIOTECĂ 
DUBLĂ LANSARE DE CARTE LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
 ”I. A. BASSARABESCU” 
În cadrul Salonului de toamnă al cărții, Biblioteca Județeană ”I.A. 
Bassarabescu” Giurgiu a găzduit lansarea volumelor ”Dragoste și 
tutun la Dunăre”, poezie, autoare Dunia Pălăngeanu și ”Comoara 
blestemată”, roman, autor Tudor Rădan. Acestea au apărut în 
colecția ”Biblioteca Giurgiuveană”, coordonată de Biblioteca 
Județeană ”I. A. Bassarabescu” și finanțată de Consiliul Local 
Giurgiu. La eveniment au participat oameni de cultură, scriitori, 
ziariști. Au rostit alocuțiuni autorii, Daniela Bardan, managerul 
Bibliotecii Județene, Otilia Pătruț, șef serviciu Biblioteca Județeană, 
prof. Ion Dincă, Emil Păunescu, muzeograf, Petra Tănase 
Șerbănescu, artist plastic, prof. Petronela Toma, scriitoare și artist 
plastic, prof. Mihaela Georgescu și tânăra poetă Andreea-Ruxandra 
Tudor. Atmosfera evenimentului a fost asigurată de Prof. Ion Stan 
care a susținut un scurt program muzical la orgă. 

70. 2.10.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 

SALONUL DE TOAMNĂ AL CĂRȚII, ZILELE SENIORILOR 
LA BIBLIOTECĂ 
DUBLĂ LANSARE DE CARTE LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
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(în aer liber, 
în grădină)  
 

”I. A. BASSARABESCU”: AUTORI, MARIOARA NEDEA ȘI 
PETRE CĂLINESCU 
În cea de-a doua zi a Salonului de toamnă al cărții, Biblioteca 
Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu a găzduit lansarea volumelor 
”Hipnotica stare”, poezie, autoare Marioara Nedea și ”Recurs la 
memorie. Timpul trece, amintirile rămân”, memorii, autor Petre 
Călinescu. Acestea au apărut în COLECȚIA BIBLIOTECA 
GIURGIUVEANĂ. La eveniment au participat oameni de cultură, 
scriitori, jurnaliști. Au rostit alocuțiuni cei doi autori, Daniela 
Bardan, manager Biblioteca Județeană, Emil Păunescu, muzeograf, 
Ionel Muscalu, manager Muzeul Județean ”Teohari Antonescu”, 
Tudor Rădan, scriitor, prof. Ioana Nicolae. Cu acest prilej, cei care, 
încă, nu erau cititori ai bibliotecii s-au înscris la bibliotecă și au 
primit permisul de acces. 

71. 15.10.2020 Împrumut 
Carte pentru 
Adulți 
(în aer liber, 
în grădină) 
 
 

15 OCTOMBRIE 2020 
 PRIMA ZI A TÂRGULUI DE CARTE, ediția a treia 
Biblioteca Județeană Giurgiu este una dintre cele doar 8 biblioteci 
judeţene care organizează în mod tradiţional acest eveniment. 
Prima zi a Târgului de Carte, eveniment organizat de către 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu”, sub egida Consiliului 
Județean Giurgiu, a debutat cu lansarea volumului pentru copii 
”Roboțeii. Povești moderne”, autor Petre Crăciun, apărut în 
COLECȚIA BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ, coordonată de 
Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu”. Au rostit alocuțiuni 
Daniela Bardan, manager Biblioteca Județeană, Petre Crăciun, 
scriitor, Ionel Muscalu, manager Muzeul Județean ”Teohari 
Antonescu”, Ionel Pașol, primar comuna Schitu, Virgil Pețanca, 
manager Centrul Cultural ”Ion Vinea”, Victoria Furcoiu, scriitor, 
Tudor Rădan, scriitor, prof. Mihaela Georgescu. Cu acest prilej, cei 
care, încă, nu erau cititori ai bibliotecii s-au înscris la bibliotecă și au 
primit permisul de acces. La eveniment au participat oameni de 
cultură, scriitori, jurnaliști. Târgul s-a bucurat și de prezența unui 
număr important de elevi, veniți de la diferite școli din municipiu și 
județ. Participanții au achiziționat cărți la prețuri promoționale de la 
editurile participante: Arco Iris, Corint, Librex, Nemira, Tritonic, 
Zorio. Au fost alături de noi și voluntarii bibliotecii, Miriam-Ruti 
Candoi și Ruxandra Tudor, cu expoziția de artă fotografică a 
Marinelei Spînu și Erik Tudor. 

72. 16.10.2020 TERASA de 
la TURNUL 
CU CEAS şi 
secţia 
Împrumut 
Carte pentru 

16 OCTOMBRIE 2020 -  A DOUA A TÂRGULUI DE CARTE 
 LANSAREA VOLUMULUI ”PE URMELE VIKINGILOR. 
JURNAL DE CĂLĂTORIE ÎN SUEDIA", AUTOARE MARINA 
ALMĂȘAN ZIUA  
 Marina Almășan: ”Am avut parte, la Giurgiu, de una din cele mai 
frumoase lansări ale cărților mele! Căldura giurgiuvenilor, 
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Adulți 
(în aer liber, 
în grădină) 

combinată cu profesionalismul organizatorilor, au transformat ziua 
de astăzi într-o veritabilă sărbătoare: și pentru ei, și pentru mine! 
Mulțumesc, Bibliotecii Județene (doamnei director Daniela Bardan), 
jurnalistei Mirela Gruiță (fosta mea colegă din TVR) - care a glăsuit 
atât de frumos despre cartea citită peste noapte, și mulțumesc 
Editurii Corint, alături de care am făcut atâtea lucruri extraordinare! 
Am primit daruri nenumărate de la giurgiuveni - torturi, medalii, 
flori, diplome, inclusiv... o pălărie de paie, care să mă apere de 
soarele puternic al acestei zile de vara !”   

73. 19.11.2020 ROMA, 
ITALIA  

CARTE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA    
A  fost împrospătat  Raftul  românesc de carte deschis de către 
Biblioteca Județeană  în anul 2019  la Roma, în  Italia, în parteneriat 
cu Asociaţia Arte e Curiosita…  e non solo!(Anna Nuțu , scriitor, 
președinte al Asociației a fost  premiată în anul 2003 de autorităţile 
italiene cu premiul „VIVERE LA PROVINCIA” pentru activitate 
culturală).  Românii care locuiesc în acest oraş pot  lectura  peste 
500  de volume de carte cu tematică enciclopedică în limba română, 
dintre acestea 193 vol. în valoare de 2.407,55 lei s-au trimis prin 
poştă la 19.11.2020. 

74. 19.11.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

ZIUA MONDIALĂ A FILOSOFIEI 
EXPOZIȚIE TERMATICĂ DE CARTE 

75. 6.12.2020 ONLINE LANSARE de carte online:  VOLUMUL  ”UNIVERSUL 
AUROREI. DIALOGURI DESPRE LUNĂ” AUTOR MIREL 
BÎRLAN 
Moș Nicolae se apropie cu pași repezi iar Biblioteca Judeţeană 
Giurgiu îl întâmpină așa cum se cuvine, printr-un demers care își 
propune să aducă astronomia pe înțelesul copiilor.  Copiii vor primi 
în dar volumul ”Universul Aurorei. Dialoguri despre Lună”, (care 
apare cu nr. 82 în COLECŢIA BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ) 
semnat de omul de știință Mirel Bîrlan. Această carte, care nu 
trebuie să lipsească din biblioteca niciunui copil, a apărut la editura 
Zorio. Mulțumiri și felicitări omului de poveste Petre Crăciun și 
Editurii Zorio. Ilustrațiile și coperta au fost realizate de Cristina 
Diana Enache. Autorul, giurgiuvean de origine, este o personalitate 
cunoscută în rândul astronomilor din întreaga lume. A „botezat” doi 
asteroizi: Asteroidul 10034 poartă numele Bîrlan ca recunoaştere a 
contribuţiilor sale în astronomie iar în 2011 a propus (şi Uniunea 
Astronomica Internaţională a acceptat) numele România pentru 
asteroidul cu nr 7986. 

76. 17.12.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

Ziua Prietenilor Bibliotecii s-a aniversat  pe 17 și 18 decembrie , 
de ziua naşterii lui I.A. Bassarabescu - patronul spiritual al 
Bibliotecii Judeţene şi au avut loc evenimente online. 
I.A. BASSARABESCU REMEMBER – 150 DE ANI DE LA 
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NAȘTERE EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 
77. 17.12.2020 ONLINE Parteneriat cu Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” 

ZILELE BIBLIOTECII JUDEȚENE I.A.BASSARABESCU 
150 de ani de la nașterea scriitorului giurgiuvean, Ioan Alexandru 
Bassarabescu (17 dec 1870 - 17 dec 2020) 

78. 18.12.2020 ONLINE Parteneriat cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale  Giurgiu 
ZILELE BIBLIOTECII JUDEȚENE I.A.BASSARABESCU 
150 de ani de la nașterea scriitorului giurgiuvean, Ioan Alexandru 
Bassarabescu (17 dec 1870 - 17 dec 2020) 

79. 24.12.2020 Sala de 
Lectură 
Expoziție 

TRISTAN  TZARA 
ȘI REVOLUȚIA DADA 
EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE 

80. 30.12.2020 ONLINE NOAPTEA BIBLIOTECILOR, ediția a cincea 
Proiectul ”Giurgiu, orașul bunicilor mei”, convorbiri cu muzeograful 
Emil Păunescu. Interviu realizat de Marilena Dumitrică, bibliotecar 
(imagini din arhiva bibliotecii)    
Retrospectiva activităților culturale pe anul 2020, derulate de 
Biblioteca Județeană, în cadrul proiectelor cultural – educative 
Cronica evenimentelor anului 2020 în imagini 
COLECȚIA BIBLIOTECA GIURGIUVEANĂ, ediția 2020 – 
succesul unei aventuri editoriale 
Expoziție online de carte: ”Sărbătorile de iarnă la români” 

81. 30.12.2020  Sala de 
Lectură 
Expoziție 

EXPOZIȚIE TEMATICĂ DE CARTE : SĂRBĂTORILE DE 
IARNĂ LA ROMÂNI 
 
 

 

Alte evenimente culturale  care se înscriu în proiecte  cu caracter  permanent: 

-   PROIECTUL DONEAZĂ O CARTE!  

A adus la bibliotecă în anul 2020: 8327 volume provenite din donaţii ale unor edituri dar şi 

din partea unor persoane particulare. Donatorii care şi-au exprimat acordul în acest sens au fost 

promovaţi pe pagina de facebook a instituţiei.  Prin acest proiect : 

o S-a  completat cu 100 volume  punctul  de împrumut de la Clubul Seniorilor din 

municipiul Giurgiu - în cadrul Proiectului CARTEA PENTRU VÂRSTA A TREIA . 

-  SĂPTĂMÂNA CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET a devenit  un proiect permanent. 

Dacă iniţial se adresa copiilor şi tineretului şi viza   organizarea de acţiuni specifice, pe 

parcursul unei săptămâni, în scopul de a informa cu noutăţi editoriale şi de a stimula gustul pentru 

literatura utilă în pregătirea şi formarea personalităţii umane, el s-a extins şi a devenit un program 

permanent. Astfel, noutăţile editoriale au fost prezentate  în acţiunile derulate de bibliotecă, dar şi 

pe pagina de facebook a instituţiei, cu caracter permanent. 



39 
 

- Programul   BIBLIOTECA LA GRĂDINIŢĂ. GRĂDINIŢA LA BIBLIOTECĂ  a continuat cu  

POVESTEA DE VINERI  -   autor Petre Crăciun. Programul s-a adresat copiilor de la grădiniţele 

din municipiul GIURGIU  și de la grădiniţele din judeţ şi   a constat în întâlniri ale ,,bibliotecii” 

cu micii ,,cititori”, pentru a le fi prezentate teme legate de bibliotecă ca instituţie,cărţi, filme 

specifice vârstei, în scopul de a le stârni interesul şi gustul pentru lectură şi pentru a-i câştiga ca 

viitori cititori, continuând activitățile din acest proiect care într-un an  mai prietenos, fără 

pandemie, în anul 2019  a totalizat  23 activităţi la care au participat 631 preşcolari din municipiul 

Giurgiu şi din comunele  Vedea,  Adunaţii Copăceni) iar în anul 2020 s-au desfăşurat 27  activităţi, 

din care două prin întâlniri fizice şi 25 activităţi online. 

- ŞCOALA LA BIBLIOTECĂ, BIBLIOTECA LA ŞCOALĂ - s-a adresat şcolilor din municipiu 

şi judeţ cu  scopul conştientizării  la nivelul elevilor a importanţei şi nevoii de lectură, de 

informare şi documentare, prin prezentări de teme adecvate, prin participarea elevilor la activităţi 

organizate la Bibliotecă în cadrul activităţilor din Parteneriatele educaţionale. 

-  TEATRUL DE PĂPUȘI la bibliotecă se desfăşoară pe bază de vizite ale şcolilor la bibliotecă la 

Secţia  Împrumut pentru copii în fiecare zi de luni, pe baza parteneriatului cu Palatul Copiilor din 

Giurgiu.  Aici copiii se înscriu la bibliotecă şi  vizionează în fiecare zi de luni spectacole de   

teatru  de păpuşi, devenind chiar ei eroi de poveste. In cursul anului 2020 au fost organizate 12 

activităţi cu 341 participanţi la Secţia Împrumut pentru copii dar şi activități la în județ la Letca 

Nouă, Iepurești, Bulbucata și Clejani.  

- Programul GIURGIU, ORAŞUL BUNICILOR  MEI,   se adresează doritorilor de a afla cât mai 

multe date/fapte ce ţin de istoria locală. În anul 2020 s-au organizat 4  activităţi în cadrul acestui 

program , înregistrând 150   participanţi. În cadrul acestui program  a fost publicat volumul 

scriitorului giurgiuvean Petre Călinescu  – RECURS LA MEMORIE: Timpul trece, amintirile 

rămân -   o carte document în care giurgiuvenii pot  regăsi pe lângă date extreme de interesante 

despre locuri şi oameni, sute de fotografii memorabile din  oraşul Giurgiu, de altădată şi Istoria 

Corului Cântarea Dunării, vol. al  3-lea, autor Preot Lucian  Manicatide, se înscrie în programul 

Centenar derulat de către Biblioteca Judeţeană între anii  2018-2020. 

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

pentru mai buna funcţionare, după caz: 

În anul 2020 Biblioteca județeană a funcționat cu 19 bibliotecari.  Menționăm că toți 

bibliotecarii au avut norme zilnice de lucru privind:  introducerea unităților de bibliotecă în 

programul TinREAD, în scopul accesării catalogului online de la distanță de către cititori. În  

acest program,  monitorizat cu atenție  în ultimii 3 la Biblioteca Județeană Giurgiu , s-au introdus 

cca  50% din documente. Aceasta este o activitate care se adaugă  împrumutului tradițional de 
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carte,  postărilor pe FACEBOOK , YOUTUBE,  editării  de carte în Colecția „Biblioteca 

Giurgiuveană”, pregătirii  unor evenimente culturale, colectării  de donații de carte și repartizării 

acestora către grupurile țintă prevăzute de   acordurile  de parteneriat în derulare și nu în ultimul 

rând atragerii  de noi cititori la bibliotecă . 

  Încă din luna 2019  angajații  au raportat zilnic indicatorii realizați pe grupul intern 

WhatsApp.  

Personalul de care dispune instituția în anul 2020: 

o Număr total posturi     27 

          Ocupate:                 6   

o Din care: de conducere        4 

o De execuţie :                      22 

 

1. SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICAREA COLECȚIILOR, 

ACTIVITĂȚI CULTURALE - 13 salariaţi inclusiv șeful de serviciu; 

2. SERVICIUL  ASISTENŢĂ METODICĂ, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI 

INFORMATIZARE -  9 salariaţi inclusiv șeful de serviciu ; 

3. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE, 

ADMINISTRATIV -  3 salariați. 

 

1. Măsuri de organizare internă în anul 2020: 

o Au fost actualizate fișele de post cu evaluarea riscurilor și prevenirea la securitatea 

și sănătatea în muncă.  

o Au fost asigurate materialele sanitare pentru protecția salariaților (măști , mănuși, 

halate, dezinfectant)  și pentru utilizatorii bibliotecii.   

o S-au adoptat măsuri specifice pentru protejarea sănătății utilizatorilor și a 

personalului bibliotecii, în   perioada de pandemie.  

  

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

Pentru anul 2020  reglementările în vigoare au  asigurat împărţirea echilibrată a sarcinilor 

de serviciu  şi responsabilităţilor.  

S-a pus accentul pe corelarea legislației în vigoare cu reglementările și dispozițiile interne 

din Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare, ceea ce a 

permis existența unui cadru disciplinar și organizatoric potrivit. 
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3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

Organismele colegiale de conducere s-au consultat în legătură cu direcţiile de acţiune. 

Au funcţionat cu rol consultativ Consiliul Ştiinţific  și Consiliul de administrație. În  

Consiliul Ştiinţific  s-au purtat discuții lunare cu membrii consiliului științific vizând activitățile 

culturale desfășurate și editarea de carte. Consiliul de administrație s-a întrunit în 5 ședințe în care 

s-au discutat următoarele subiecte:  

o Analiza indicatorilor de performanţă aferenţi anului 2019; 

o Analiza criteriilor de editare de carte privind completarea colecției „Biblioteca 

Giurgiuveană” – continuarea editării acestei colecţii; 

o Discutarea sesizării unui cititor şi măsurile care se impun. 

o Execuţia bugetară pe anul 2019; 

o Calendarul evenimentelor culturale organizate de bibliotecă; 

o Înfiinţarea Filialei judeţene Giurgiu a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România; 

o Planificarea concediilor de odihnă ale angajaţilor astfel încât solicitările 

utilizatorilor să nu aibă de suferit; 

o Discutarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor; 

o Aprobarea Planului de măsuri pentru desfăşurarea activităţii bibliotecii pe perioada 

stării de urgenţă şi stării de alertă; 

o Prezentarea execuţiei bugetare la 30 aprilie 2020; 

o Prezentarea dării de seamă pe trim. I 2020; 

o Evaluarea activităţii de introducere a descrierilor bibliografice ale publicaţiilor în 

softul de bibliotecă TinREAD pe perioada ianuarie-aprilie 2020; 

o Adoptarea unor măsuri privind prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19. 

o Execuţia bugetară pe semestrul I 2020 ; previziuni bugetare pentru continuarea 

activităţii până la 31.12.2020 inclusiv achiziţia de carte;  

o Consultarea compartimentelor de specialitate privind modificarea ROF-ului şi a 

organigramei ; 

o Prezentarea indicatorilor de performanţă realizaţi pe sem. I 2020 în condiţiile 

impuse de pandemia de COVID-19. 

o Discutarea adresei Consiliului Judeţean nr. 15160/16 nov. 2020 vizând măsuri 

legate de creşterea numărului de persoane infectate şi creşterea zilnică a numărului 

de cazuri noi confirmate. 
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o Transmiterea de noi volume pentru Raftul românesc de carte, deschis la Roma, în 

Italia, prin parteneriat cu Asociaţia neguvernamentală „Arte e Curiosita et non 

solo”, preşedinte Ana Nuţu (143 vol.). 

 

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, evaluare, promovare, 

motivare/sancţionare). 

Fluctuaţie: 

o Nu s-au efectuat angajări noi de personal în anul 2020.  

o Un bibliotecar victimă a violenţei în familie şi-a suspendat contractul de muncă pe 

perioada 09 iunie – 12 octombrie 2020, fiind instituţionalizat într-un centru special al 

DGASPC Giurgiu. 

Cursuri: 

o 3 bibliotecari au participat la un  curs online  gratuit de achiziții publice ; 

o managerul a participat la cursul de manager cultural organizat de Ministerul Culturii – 

INFC. 

Promovare /Motivare/sancţionare: 

o Un salariat din cadrul instituţiei care ocupa funcţia de economist(cu atribuţii de 

administrator de reţea IT) a ocupat pe durată determinată postul de şef serviciu informatizare 

(post suspendat temporar pe perioadă determinată) 

o S-a făcut evaluarea anuală a personalului  

o Nu au existat sancţionări ale personalului  

o Începând cu data de 04.11.2020 a demisionat din funcţie titularul postului Şef serviciu 

informatizare, postul devenind vacant. 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţirii /   

refuncţionalizări ale spaţiilor 

o Instituţia s-a adaptat noilor condiţii socio-economice în conformitate cu modificările 

impuse  la nivel naţional ca urmare a  pandemiei  de COVID-19; 

o S-a procedat la identificarea riscurilor şi actualizarea Registrului de riscuri de către 

responsabilii cu gestionarii riscurilor în colaborare cu şefii de compartiment/servicii; 

o  S-au utilizat  mijloacele electronice pentru achiziţiile anuale prevăzute în programul de 

achiziţie, respectarea principiului transparenţei în efectuarea achiziţiilor publice.  

o S-au stabilit   indicatorii cantitativi şi calitativi pentru fiecare activitate a instituţiei, 

evaluarea periodică a indicatorilor pentru îndeplinirea obiectivelor specifice; 
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o În anul  2020 au fost la dispoziţia publicului până la declanşarea stării de urgenţă  6 

calculatoare şi 2 laptop-uri: 4 calculatoare la sediul din şos. Bucureşti, nr. 53, 2 

calculatoare la sediul din str. Ştefan cel Mare, nr. 14 şi 2 laptop-uri la sediul din şoş. 

Bucureşti, bloc 66/1D, apartament 3 şi s-a achiziționat un cort,  obiect de inventar,  pentru 

desfășurarea unor activități culturale ale  bibliotecii  în aer liber - în grădina sediului din 

str. Ștefan cel Mare nr. 14.  

o S-a efectuat Inventarierea  unităţilor arhivistice create de cele 3 servicii de specialitate 

precum şi toate  cele 4 secţii ale bibliotecii, conform unor criterii stabilite prin 

nomenclatorul arhivistic, inventarierea documentelor la compartimente, pe an și termene 

de păstrare şi  predarea-primirea documentelor în administrarea arhivarului. Unitățile 

arhivistice create în anul 2019 au fost perfectate și inventariate în anul  2020.  

o În contextul pandemiei de COVID-19, în anul 2020, începând cu 11 martie 2020  toată 

activitatea a fost regândită,  s-a restricţionat accesul liber la raft al  utilizatorilor şi la 

calculatoarele cu internet pentru public. 

o Din ianuarie 2020  Biblioteca județeană a primit  în administrare de la Consiliul local 

Giurgiu locația  situată în  Strada București  Bl. 66/1D  în care își desfășoară activitatea de 

bibliotecă de peste 35 de ani, în calitate de chiriaş. Întrucât de la darea în folosință aici nu 

s-a mai intervenit,  sunt necesare  lucrări urgente de modernizare și igienizare, mai ales că 

Filiala asigură împrumutul de carte cu precădere pentru cititorii din cartierele Oinac, 

Tineretului şi Bucureşti – cca 12.000 locuitori, sau,  cu sprijinul Consiliului Judeţean, ar fi 

binevenită identificarea unei alte locaţii pentru această Filială. 

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor 

organisme de control în perioada raportată.  

În anul 2020 la Biblioteca Judeţeană „I.A: Bassarabescu” au fost efectuate 4 controale:  

   - 3 (trei  controale) de către  Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu și  

               -  un control de către ISU Giurgiu. 

I. Privind cele 3 (trei  controale) de către  Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu: 

1. Înștiințare nr. 0006178/2020 vizând: dosare de personal, documente prin care în 

perioada 1.03.2020 -22.06.2020 s-au făcut modificări sau au fost suspendate contractele de 

muncă. 2. Evidența zilnică a orelor de lucru cu ora de început și de sfârșit a programului 

de lucru; 3. State de plată a salariilor în perioada  1.03.2020 -31.05.2020 însoțite de 

dovada achitării drepturilor salariale; 

Nu s-a constatat nicio abatere în activitatea instituţiei. 
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2. Înștiințare nr. 0006064/2020 privind depunerea unor documente la ITM Giurgiu: registrul unic 

de control și ștampila unității, C.I. administrator sau împuternicire scrisă, certificat constatator 

– autorizare de funcționare în domeniul SSM pentru activitățile desfășurate; evaluarea 

riscurilor de accidentare și planul de prevenire și protecție; tematica de instruire ; instrucțiuni 

privind periodicitatea instruirii , evidența locurilor de muncă cu pericol grav și evidența 

zonelor cu risc ridicat și specific; instrucțiuni proprii pentru completarea reglementărilor de 

securitate – sănătate în muncă; lista de dotare a salariaților cu EIP; fișele de instruire 

individuală privind securitatea și sănătatea în muncă; fișele de post cu atribuții în domeniul 

SSM și fișe de aptitudini eliberate de medicina muncii; baza decizională a structurii 

organizatorice a activității de prevenire și protecție – decizie lucrător desemnat și dovadă curs 

SSM și decizie serviciu intern SSM; dovada măsurilor luate pentru protecția împotriva 

electrocutării și verificare împământare. 

Nu s-a constatat nicio abatere în activitatea instituţiei. 

3. Înștiințare nr. 0028737/2020 privind: verificarea respectării prevederilor legale privind 

securitatea și sănătatea în muncă și verificarea măsurilor privind combaterea pandemiei de  

COVID -19.  

Nu s-a constatat nicio abatere în activitatea instituţiei. 

II.  Obiectiv controlat privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor , ca 

urmare a controlului  tematic al  INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„VLAŞCA” AL JUDEŢULUI GIURGIU  s-a încheiat   procesul - verbal nr.2316793 din 

28.07.2020 privind prevenirea situațiilor de urgență.  

Consiliul judeţean  şi-a exprimat acordul pentru efectuarea cheltuielilor necesare prin 

virarea unor credite bugetare in trim. III la solicitarea noastră. , astfel că o parte a măsurilor  

dispuse  au fost implementate încă de la sfârșitul lunii august 2020 iar releveele s-au efectuat până 

la finele anului 2020.  Am comunicat  INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ „VLAŞCA” AL JUDEŢULUI GIURGIU  realizarea tuturor  măsurilor . 

 

D. Evoluţia situaţiei economico – financiare a instituţiei. 

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

perioadei raportate 

Fără îndoială factorii economici influenţează într-o măsură decisivă evoluţia instituţiei. 

Tot ceea ce a marcat societatea românească din punct de vedere economic s-a resimţit şi asupra 

autorităţii finanţatoare,  dar şi asupra bibliotecii ca solicitant de resurse. Bugetul alocat Bibliotecii, 

instituție finanțată integral de către Consiliul Județean,   este printre cele mai reduse bugete 



45 
 

alocate instituțiilor subordonate proporțional cu misiunea și obiectivele trasate prin actele 

normative iar în anul 2020 nu am primit resurse bugetare pentru unul dintre cei mai importanţi 

indicatori ai activităţii de bibliotecă -  achiziţia de carte. 

 

Pentru anul 2020 au fost prevăzuţi următorii indicatori economici din tabelul de mai jos (în lei): 

Structura Buget aprobat Buget realizat 
1.Venituri totale, din care: 2.035.000 1.841.866 

- Alocaţii bugetare 2.035.000 1.841.866 

- Venituri proprii - - 

2.Cheltuieli totale, din care: 2.035.000 1.841.866 

- Cheltuieli de personal 1.720.000 1.609.246 

- Cheltuieli de întreţinere 300.000 224.375 

- Cheltuieli cu achiziţia de carte 15.000 8.245 

- Cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

- Cheltuieli de capital - - 

3.Gradul de acoperire din venituri proprii pentru 
cheltuielile instituţiei (%) 

- - 

4.Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 
cheltuielilor curente (%) 

84,52% 87,37% 

5.Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii 
bugetare 

100% 100% 

6.Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul 
total (%) 

- - 

  

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ai instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă  pentru perioada evaluată Valoare  

1. Cheltuieli pe beneficiar – lei 55,14 

2. Fonduri nerambursabile atrase 0 

3. Număr de activităţi culturale  81 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 104 



46 
 

5. Număr de beneficiari neplătitori 34.114 

6.  Frecvenţa medie zilnică 68 

7. Venituri proprii din activitatea de bază  (din donații și 

schimb interbibliotecar 

39.148,72 

 

E. SINTEZA PROGRAMELOR și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor 

asumate prin proiectul de management  

1. Viziune 

 Stabilirea și dezvoltarea de rețele parteneriale care să faciliteze accesul publicului la 

bibliotecă 

În concepția noastră, o viziune modernă dar și realistă asupra bibliotecii,  nu poate fi decât una 

integratoare, alăturând acțiunile cu caracter informativ acelora de formare a unui intelectual 

veritabil. 

Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” a pregătit serios încă de la începutul anului 

programul activităţilor culturale   pentru care a  semnat şi au  fost în derulare 120 parteneriate 

aferente anului 2020. Dintre acestea 58 parteneriate vizează instituții de învățământ  din județul 

Giurgiu: grădinițe, școli și licee  de prestigiu din mediul urban și rural), instituţii publice şi de 

cultură din județ, 4 organizații neguvernamentale din țară și străinătate, având un grup țintă de 

28.956 beneficiari. 

 

2. Misiunea instituţiei este axată pe identificarea, susținerea și promovarea valorilor 

culturale giurgiuvene pentru evidențierea spiritualității giurgiuvene  și atragerea  de noi categorii 

de  public, creația și promovarea valorilor autohtone și universale din domeniul literaturii, în 

scopul creșterii accesului publicului la actul de cultură și valorificării talentului artistic, ţinând 

cont de proiectul de management, direcțiile specifice din R.O.F. și legile speciale,  ca  instituţie 

culturală publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, de tip 

enciclopedic, pusă gratuit în slujba comunităţii locale şi judeţene, care permite accesul nelimitat al 

utilizatorilor la colecţii, baze de date, Internet şi alte surse proprii de informare rămâne, 

primordial, dedicată promovării  lecturii.  

 Pentru municipiul Giurgiu, instituţia îndeplineşte şi funcţia de bibliotecă publică 

municipală, putând fi finanţată de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pe baza 

realizării de proiecte în folosul comunităţii – şi acest lucru s-a materializat şi în anul 2020, 

prin finanţarea Colecţiei „Biblioteca giurgiuveană” de către Consiliul Local al 

Municipiului Giurgiu. 
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 Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” – Giurgiu și-a realizat rolul de coordonare 

metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza Judeţului Giurgiu. 

 Misiunea managementului a constat în susținerea procesului de transformare 

a Bibliotecii Județene într-un important facilitator al cunoașterii personale și comunitare, 

cu scopul de a livra într-o manieră profesionistă colecții și servicii performante. 

 

3. Obiectivele generale au vizat îmbogățirea fondului de carte și crearea unui ambient 

ofertant, prietenos, pentru utilizatori. Potrivit principiului SMART: 

S Specific - obiectivele specifice  sunt clare și bine definite, ajutând echipa de 

management să monitorizeze și evalueze performanța versus  obiective. 

M Măsurabil: Progresul în atingerea obiectivelor este monitorizat permanent pe 

parcursul proiectului de management, prin implicarea tuturor angajaţilor, oferind 

posibilitatea cunoașterii stadiului de atingere a acestora,utilizând ca instrumente 

Raportul anual de management și Controlul managerial intern. 

A Realizabil: Există resurse logistice, umane, financiare, materiale și 

informaționale, precum și parteneriate încheiate în vederea atingerii obiectivelor. 

R Relevant - Obiectivele sunt conforme cu valorile și strategiile naționale și 

europene în domeniul culturii, existând stakeholeri și public  interesat  de programele 

și proiectele Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” 

T Încadrat în timp: Proiectele prevăzute au un calendar de implementare precis. 

Sunt prevăzute: programarea anticipată a evenimentelor culturale, cu termene realiste 

pentru fiecare activitate și fiecare obiectiv (lansări de carte, dezbateri cu publicul, 

întâlniri cu bibliotecarii din judeţ,  întâlniri cu personalități etc.).  

Diseminarea activității artistice este prevăzută prin intermediul paginii de facebook, a 

website-ului și a canalului YouTube, prin prezenţe ale bibliotecii reflectate de  toate 

mijloacele media. 

Obiectivele specifice conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare 

se leagă de promovarea culturii giurgiuvene prin mijloace pe care deja le-am creat: 

• Creşterea calităţii serviciilor bibliotecii prin organizarea şi extinderea spaţiilor 

pentru public prin înfiinţarea a două săli de lectură la secţiile copii şi adulţi; 

• Organizarea, structurarea şi funcţionarea bibliotecii în regim de centru 

informaţional, cultural şi educaţional; 

• Modernizarea, dinamizarea şi operaţionalizarea tuturor serviciilor de bibliotecă 

prin informatizare şi prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului; 
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• Promovarea serviciilor, a produselor de informare şi a imaginii bibliotecii pe toate 

canalele media, inclusiv pe cele internaţionale cu sprijinul Internetului; 

• Identificarea exigenţelor utilizatorilor existenţi şi ale utilizatorilor potenţiali în 

conformitate cu dinamismul fenomenului cultural local, naţional, european, mondial; 

• Continuarea promovării insistente a valorilor autentice ce dau identitate şi 

consistenţă culturală judeţului Giurgiu în spaţiul balcanic, european, universal, prin publicarea 

unor lucrări de referinţă ce au ca autori lucrători ai bibliotecii, colaboratori fideli sau cititori 

consecvenţi. 

 

4. Strategia culturală este orientată  pentru perioada viitoare către transformarea bibliotecii 

– pornind de la statutul ei tradițional de distribuitor de carte – într-un modern centru multicultural 

şi informaţional. 

 Avem în vedere identificarea unor noi spaţii care pot fi puse la dispoziţia 

bibliotecii judeţene în municipiu, cu sprijinul şi acordul Consiliului Judeţean Giurgiu şi, dacă 

starea acestora necesită reparaţii, modernizări, accesarea de fonduri europene în acest scop. 

 transformarea Filialei Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” din str. Bucureşti, 

bl. 66/1D într-o bibliotecă modernă, aflată în administrare pe o perioadă de 5 ani,  utilizând chiar 

spaţiul exterior pentru lectură  în spaţii neconvenţionale şi activităţi culturale, dar acest obiectiv 

nu poate fi realizat fără sprijinul financiar şi acordul Consiliului judeţean Giurgiu. 

 Vor fi reluate după încetarea stării de alertă, discuțiile demarate în anul 2020 şi 

chiar 2019 cu primăriile oraşelor Bolintin Vale, Mihăileşti şi municipiului Giurgiu privind  

intenţia noastră de colaborare – şi există corespondenţă în acest sens, pentru realizarea de mobilier 

stradal pentru lectură în spații neconvenţionale, proiect pentru care Biblioteca va oferi  cărţi din 

donaţii.  

5. Strategia şi planul de marketing  

      Prin viziune, misiune, flexibilitate și  înțelegerea cerințelor utilizatorilor, mesaje, imagine, 

capacitate mobilizare au  vizat   și au reușit  crearea unui obicei de consum cultural,  oferind  

răspunsurile cerute de  utilizatori .   

Pe grupul Whatsapp al bibliotecii judeţene au fost înregistrate  5060 comunicări, pentru că  

în cele 251 zile lucrătoare din an 20 bibliotecari  au  raportat zilnic activităţile efectuate în 

programul TinREAD şi de pregătire a programelor  culturale. 

Pe grupul constituit pe Whatsapp în 3 martie 2020, din care fac parte  bibliotecarii din 

judeţ s-au   transmis 218 documente, linkuri, mesaje.   
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În acelaşi timp, în anul 2020 Biblioteca judeţeană  a fost  în centrul atenţiei presei locale  

care prin  104 apariţii,  a reflectat imaginea unei instituţii vii, puternice, prezentă în viaţa 

comunităţii giurgiuvene :  

- 52 în publicaţii: „Opinia Giurgiu” - 12 apariţii; „Giurgiu Tribune” - 11 apariţii; 

„Giurgiuveanul„ - 5 apariţii; „Jurnal Giurgiuvean” -   6 apariţii; „Giurgiu Acum” - 3 apariţii;;  

Giurgiu News - 2 apariţii;  AGERPRESS – 1 apariţie; ”Stiri Giurgiu” - 2 apariţii; Informația de 

Giurgiu - 2 apariţii; „Giurgiu Net” - 2 apariţii,  „Cronica giurgiuveană” - 1 apariţie; „Obiectiv 

Giurgiu” - 1 apariţie; „CultCultura” - 1 apariţie;  1 Postare facebook Euroregiunea Danubius 

Giurgiu-Ruse  - Lili Ganceva - director; 1 Postare facebook - „Oameni din Giurgiu”, 1 postare 

facebook Consiliul judeţean Giurgiu.  

- 33 apariţii la posturi locale de televiziune: TV Giurgiu – 27 apariţii, Open TV – 5 

apariţii,Tribune Giurgiu TV – 1 apariţie.   

- 19 apariţii la postul  naţional de radio: 10 ştiri din activitatea bibliotecii, 3 interviuri, 

6 relatări cu privire la activităţile bibliotecii. 

Materialele publicitare esenţiale pentru atragerea beneficiarilor şi pentru îmbunătăţirea 

imaginii bibliotecii: afişe, flyere, pliante, au fost realizate de angajaţi. Proiectele derulate au fost 

comunicate publicului prin mesaje difuzate la televiziune, radio, presă  scrisa,  prin internet, 

panouri/aviziere situate în afara bibliotecii, chiar şi în mijloace de transport în comun.  

 

6. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management sunt, în principal: 

 Modernizarea şi informatizarea serviciilor; 

 Completarea fondului de carte al bibliotecii, prin achiziție continuă, donații 

particulare și instituționalizate pentru atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori şi 

fidelizarea lor; 

 TinREAD – completarea continuă a bazei de date pentru simplificarea accesului 

cititorilor la informaţiile privind fondul de carte deţinut de biblioteca judeţeană; 

 Promovarea culturii giurgiuvene, prin editări și lansări de carte în colecția 

„Biblioteca Giurgiuveană” 

 Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor. Acest obiectiv însumează cele mai 

importante activităţi ale bibliotecii, angrenând, practic, toate serviciile instituţiei: achiziţie, 

evidenţă, prelucrarea informaţiilor, contabilitate, secţiile de împrumut, informatizare, animaţie 

culturală pentru că de achiziţia de carte, orientată în bună măsură spre tendinţele de lectură şi 

bibliografie şcolară, depinde atragerea unui număr mai mare de cititori la bibliotecă. 
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În conformitate cu Legea bibliotecilor, minimul necesar pentru achiziţia de carte destinată 

locuitorilor municipiului Giurgiu este de 50 documente specifice la 1000 locuitori, respectiv 3345 

documente , la sfârşitul anului 2020  rezultând următoarele cifre: 

 Volume achiziţionate (finanțare publică, donații, 

 schimb inter-bibliotecar, depozit legal local)  

 în valoare de 47.626, 59 lei,    total       2.252  

 Titluri:           1.444     

 Abonamente, publicații seriale,inclusiv din donații        132 

 Documente cu acces liber la raft                51.638  

 Participanți la programele  şi proiectele  educative    1.459 

La sfârşitul anului 2020 au fost înregistraţi următorii indicatori: 

 Utilizatori înscrişi:         5.158 

(cu permis de intrare valabil între anii 2016-2020)  

 Înscrieri noi cititori în anul 2020        2.428 

 Utilizatori activi         2.927  

 Volume împrumutate:        16.244 

 Frecvenţa:          16.872 

 Vizite virtuale la resursele din rețea ale bibliotecii:    13.489 

La nivel național - implicit la Biblioteca Județeană Giurgiu -  se înregistrează o scădere  a 

interesului pentru lectura tradițională (în condițiile în care  potrivit unor statistici ce vizează 

rolul lecturii în viaţa elevilor, 20,25% dintre ei o consideră o pasiune, 12,65% - o obligaţie, 

43,03% - un mod de a te instrui, 16,45% - un mod de a-ţi petrece timpul liber şi 7,59 -un mod 

de a uita de problemele zilnice), dar şi o creştere a interesului pentru Internet reflectată în 

vizitele virtuale la resursele din rețea ale bibliotecii, graţie oferirii de servicii interesante, de 

fonduri de carte actualizate dar şi suplimentării punctelor de acces gratuit la Internet în toate 

locaţiile bibliotecii judeţene din municipiul Giurgiu.  

7. Proiecte în cadrul programelor:  

1. Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană”; 2.Târg anual de carte;  3. Noaptea bibliotecilor.  

4. PROGRAMUL CENTENAR - Biblioteca  și Biserica Ortodoxă; 5. Ziua prietenilor 

Bibliotecii; 6. Donează o carte!7. IA LOC ÎN BANCĂ! Biblioteca în aer liber  - donaţii de 

carte şi realizarea de foişoare de lectură în aer liber ; 8.Completarea colecţiilor din achiziţii, cu 

finanţare bugetară şi donaţii; 9.Cartea pentru vârsta a treia; 10. Săptămâna cărţii pentru copii 

şi tineret – devenit program permanent; 11. Povestea de vineri - Grădiniţa şi Şcoala la 
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bibliotecă – program permanent în parteneriat cu editura Zorio; 13.Giurgiu, oraşul bunicilor  

mei; 14. CARTE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA – Raftul românesc de carte deschis 

la Roma în Italia; 15.  Citeşte şi călătoreşte! Lectura în spaţii neconvenţionale; 16. Iniţiere în 

utilizarea calculatorului şi internetului – pentru toate categoriile de cititori s-a extins în anul 

2020 la Sala de Lectură și Secția Imprumut Carte pentru Adulți. 

 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției vizează  acțiunile de promovare a lecturii, 

prin Calendarul acțiunilor culturale dedicate principalelor evenimente de pe parcursul anului, 

prin derularea parteneriatelor de colaborare pe bază de proiecte – cu  școlile și alte instituții 

giurgiuvene și Casa de cultură din oraşul Biala, Bulgaria în cadrul  Asociaţiei  Euroregiunea 

Danubius – Ruse, Bulgaria, cu asociaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate. 

 

F. Previzionarea evoluţiei  economico-financiare a instituției, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor 

instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare – 2021. 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Estimările bugetare înaintate ordonatorului principal de credite, au la bază realizările anului 2020,  

necesitățile instituției pe perioada  2021 și modificările legislative survenite în politica de 

salarizare aplicată la nivelul instituțiilor bugetare culturale şi se prezintă, în formă sintetică, în  

mii lei astfel: 

Denumire Simbol Credite  
Definitiv 
2020 

Execuţie 
31.12.2020 

Media  
Cheltuieli   
lunare 

Propuneri 

2021 
 

TOTAL CHELTUIELI  2035 1847 153,92 2320 
SECŢIUNEA DE 
FUNCŢIONARE 

 2035 1847 153,92 2320 

Total cheltuieli  2035 1847 153,92 2320 
CHELTUIELI CURENTE 01 2035 1847 153,92 2320 
TITLUL I CHELT UIELI 
PERSONAL 

10 1720 1611 134,25 1751 

Ch. sal. în bani 10.01 1635 1541 128,42 1673 
Salarii de bază 10.01.01 1480 1414 117,84 1520 
Indz. de delegare 10.01.13 5 - - 5 
Indz. de hrană 10.01.17 110 95 7,92 113 
Alte dr. sal în bani 10.01.30 40 32 2,67 35 
Alte dr. sal în natură 10.02 40 35 2,92 40 
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Vouchere 10.02.06 40 35 2,92 40 
Contribuţii 10.03 45 35 2,92 38 
Contrib. asig.soc 10.03.01 - - - - 
Contrib. de asig. Somaj 10.03.02 - - - - 
Contrib. de asig. sănăt. 10.03.03 - - - - 
Contrib. de asig. acc. 10.03.04 - - - - 
Contrib pt. co şi indz 10.03.06 - - - - 
Contrib asig de muncă 10.03.07 45 35 2,92 38 
TITLUL II BUNURI ŞI 
SERVICII 

20 315 236 19,67 369 

Bunuri şi servicii 20.01 251 192 16,00 235 
Furnit. de birou 20.01.01 10 7 0,58 10 
Mat de curățenie 20.01.02 5 1 0,08 5 
Încălzit, iluminat şi f.m 20.01.03 70 46 3,83 60 
Apă canal şi salub. 20.01.04 15 8 0,67 10 
Carb. Şi lubrifianţi 20.01.05 - - - - 
Poştă, telecom,tv,net 20.01.08 16 13 1,08 15 
Alte bunuri şi serv. 20.01.30 135 117 9,75 135 
Reparaţii curente 20.02 - - - 15 
Bunuri de nat ob inv. 20.05 5 2 0,17 5 
Alte ob de inv.  20.05.30 5 2 0,17 5 
Deplasări, detaşări, transferări 20.06 1 - - - 
Deplasări interne, detaşări, 
transferări 

20.06.01 1 - - - 

Deplasări în străinătate 20.06.02 - - - - 
Cărţi, publ. şi mat doc. 20.11 15 9 0,75 80 
Pregăt. Prof. 20.13 15 6 0,50 6 
Protecţia muncii 20.14 2 1 0,08 2 
Alte cheltuieli  20.30 26 26 2,17 26 
Chirii 20.30.04 - - - - 
Alte ch. cu bunuri şi servicii 20.30.30 26 26 2,17 26 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(cod. 71+72) 

70 - - - 200 

TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE  
(cod 71.01 la 71.03) 

71 - - - 200 

Active fixe (cod 70.01.01 la 
71.01.03+71.01.30) 

71.01 - - - - 

Construcţii  - - - - - 
Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport 

71.01.02 - - - - 

Mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale 

71.01.03 - - - - 

Alte reparații capitale 71.03 - - - 200 
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În anul 2020 nu au survenit  modificări  legislative în politica de salarizare aplicată la nivelul 

instituțiilor bugetare culturale. 

2. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management - 

2021: 

- 5100 utilizatori activi 

- 1100 utilizatori nou înscriși 

3. Analiza programului minimal realizat: MII LEI 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere 
a programului 

Număr 
de 

proiecte 
în 

program 

Denumirea Proiectului Buget 
prevăzut   

pe 
program 

 

Buget 
realizat 

pe 
program 

 

1 Programul 
Colecţia 
„Biblioteca 
Giurgiuveană; 

Continuarea apariţiei 
Colecţiei „Biblioteca 
Giurgiuveană” - ediţia 2020- 
x)  - finanţare Consiliul local al 
municipiului Giurgiu  

1 16 volume publicate  

 

 

25 

 

25x) 

2 Târg de carte  

– ediţia a 3-a 

Proiect internaţional 
tradiţional - la a treia ediţie - 
creşte vizibilitatea judeţului 
Giurgiu la nivel naţional şi 
internaţional, prin participarea 
reprezentanţilor Euroregiunii 
Danubius și a unor edituri din 
străinătate.  Târgul, cu 
caracter enciclopedic anual, 
este un forum temporar pentru 
producătorii şi consumatorii 
de carte scrisă. Prin 
organizarea acestuia  
biblioteca a ieșit din spaţiul ei 
fizic, punându-se la dispoziţia 
publicului.  

1 Târg de carte 
organizat de 
Biblioteca Jud. ”I.A. 
Bassarabescu” 
Giurgiu, 15 şi 16 
octombrie 2020. Au 
participat 6 edituri din 
România, s-au făcut 2 
lansări de carte și au 
participat 275 
persoane. S-a  
organizat o expoziţie 
de fotografie cu acest 
prilej şi au participat 
personalităţi marcante 
ale vieţii culturale 
interne și 
internaționale. 

2 0 

3 Noaptea 
bibliotecilor 

Porțile bibliotecii se deschid 
cititorilor și în afara 
programului   

1 NOAPTEA 
BIBLIOTECILOR,  
ediția a cincea, 30 
decembrie 2020 
-Proiectul ”Giurgiu, 
orașul bunicilor mei”, 
convorbiri cu 
muzeograful Emil 

0 0 
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Păunescu.  
-Retrospectiva 
activităților culturale 
pe anul 2020, derulate 
de Biblioteca 
Județeană, în cadrul 
proiectelor cultural – 
educative 
- Cronica 
evenimentelor anului 
2020 în imagini 
-COLECȚIA 
BIBLIOTECA 
GIURGIUVEANĂ, 
ediția 2020 – succesul 
unei aventuri 
editoriale 

- Expoziție online 
de carte: 
”Sărbătorile de 
iarnă la români” 

4 Biblioteca  și 
Biserica 
Ortodoxă -  

PROGRAMUL CENTENAR 
În cadrul acestui program  se 
arată rolul  fundamental al 
bisericii în canalizarea forţelor 
şi energiilor acestei naţiuni  

1 În ediţia 2020 a fost 
publicat  volumul al 
3-lea din „Istoria 
Corului Cântarea 
Dunării”, autor preot  
Lucian Manicatide  

0 0 

5 Ziua 
prietenilor 
Bibliotecii  

17 decembrie, de ziua naşterii 
patronului noastre spiritual,  
I.A. Bassarabescu.  

1 Ziua Prietenilor 
Bibliotecii s-a 
aniversat  pe 17 și 18 
decembrie, cu ocazia 
aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui 
I.A. Bassarabescu - 
patronul spiritual al 
Bibliotecii Judeţene şi 
au avut loc 
evenimente online în 
parteneriat cu Muzeul 
Județean ”Teohari 
Antonescu” și 
Direcția Județeană a 
Arhivelor Naționale. 
 

0,5 0 

6 Donează o Cărțile din donații completează 1 În anul 2020 s-au 0 0 
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carte! proiectele bibliotecii legate de 
creșterea numărului de 
utilizatori ai serviciilor de 
bibliotecă. 

cumulat  8.327  
volume în valoare de 
76.406 mii lei  

7. IA LOC ÎN 
BANCĂ! 
Biblioteca în 
aer liber  

Programul se adresează 
doritorilor de lectură şi constă 
în oferirea de cărţi spre a fi 
parcurse în ,,aer liber” 
(parcuri, foişoare de lectură).  

1 IA LOC ÎN BANCĂ! 
Biblioteca în aer liber 
Comuna Buturugeni 
(119 volume în val. 
de 1202,23 lei) 

0 0 

8 Completarea 
colecţiilor – 
achiziţii 

Comenzi către edituri și 
depozite de carte pentru 
apariții editoriale / satisface 
nevoile de lectură, de 
informare şi documentare ale 
publicului cititor.  

1 Completarea anuală a 
colecţiilor de carte 
prin achiziţii din 
finanțarea Consiliului 
Județean Giurgiu –  

s-au achiziţionat 24 
abonamente,87 
volume de publicaţii 
periodice curente,  dar 
din lipsa fondurilor nu 
s-a putut achiziţiona 
carte. 

80 8,47 

9 Cartea pentru 
vârsta a treia 

 

Programul satisface nevoile 
de lectură, de informare şi 
documentare ale persoanelor  
de vârsta a treia  

1 Donaţii de carte 
pentru persoanele 
instituționalizate și 
asociații de 
pensionari. Seniorii 
au fost inițiați în 
utilizarea 
calculatorului și a 
internetului.  
Organizarea Zilei 
Seniorilor la 
bibliotecă -1-2 oct. 

0  

10 Săptămâna 
cărţii pentru 
copii şi 
tineret 

Program devenit permanent se 
adresează copiilor şi 
tineretului şi constă în 
organizarea de acţiuni 
specifice, în scopul de a 
informa cu noutăţi editoriale 
şi de a stimula gustul pentru 
literatura utilă în pregătirea şi 
formarea personalităţii umane. 
 

1 Elevi din 7 comune 
ale judeţului Giurgiu :  
Schitu, Gogoșari , 
Clejani, Buturugeni; 
Letca Nouă, 
Bulbucata , Iepureşti  
au participat la 
diverse proiecte.  

S-au făcut 139 
rezervări de titluri 
online și telefonic  
S-au desfăşurat 30 
activități cu 830 

0  
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participanți în cadrul 
parteneriatelor 
educaționale cu 
instituții de 
învățământ. 

 

11 Biblioteca la 
grădiniţă 

Programul POVESTEA DE 
VINERI se adresează copiilor 
de la grădiniţele din 
municipiul GIURGIU şi din 
judeţ – le sunt prezentate 
poveşti în lectura autorului în 
întâlniri ale ,,bibliotecii” cu 
micii ,,cititori”, pentru a le fi 
prezentate  

1 27 activități în 
parteneriat cu 
Editura Zorio şi 
scriitorul Petre 
Crăciun , din care 2 
activități prin 
întâlniri directe cu 
publicul și 25 
online. 

S-au prezentat  şi 
teme legate de 
bibliotecă ca 
instituţie,cărţi, filme 
specifice vârstei, în 
scopul de a le stârni 
interesul şi gustul 
pentru lectură şi 
pentru a-i câştiga ca 
viitori cititori. 

0  

12 Şcoala la 
bibliotecă 

Se adresează şcolilor din 
municipiu şi judeţ şi are drept 
scop conştientizarea prin 
prezentări de teme adecvate 
importanţei și nevoii de 
lectură, de informare şi 
documentare.  

 

1 Activități în cadrul 
parteneriatelor 
educaționale cu 
instituții de 
învățământ.  

12 lansări de carte în 
municipiu și județ şi 
spectacole de teatru 
de păpuşi. 

12 activităţi în 
municipiu şi judeţ cu 
Teatrul de păpuşi la 
bibliotecă  

0  

13 Giurgiu, 
oraşul 
bunicilor  
mei 

Programul se adresează 
doritorilor de a afla cât mai 
multe date/fapte ce ţin de 
istoria locală. El constă în 
prezentări de lucrări şi teme 
care se referă la trecutul 
istoric al acestor meleaguri. 

1 5 evenimente: 

1 şi 2 oct. :2 lansări  
de carte: Tudor 
Rădan, Petre 
Călinescu în cadrul  
Salonului de toamnă 
al cărţii, Zilele 

5 0 
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 seniorilor la 
bibliotecă :  

- un eveniment 
editorial: publicarea 
volumului „Istoria 
Corului Cântarea 
Dunării”,autor preot 
Lucian Manicatide ,  
o  întâlnire cu 
muzeograful Emil 
Păunescu, o întâlnire 
cu elevii şc. 7 şi 
istoricul Emanoil 
Ancu – voluntar al 
Bibliotecii; 

14 CITEŞTE  

ŞI  

CĂLĂTOREŞTE! 

ZIUA CULTURII 
NAȚIONALE 

 15 ianuarie  2020 

Proiect de stimulare a 
interesului pentru lectură 

 într-un loc neconvenţional - 
autobuzul 

 

 

  

1 Lansat de  Ziua 
culturii naționale  - 
15 ianuarie 2020   

Pe ruta unui autobuz, 
pe traseul Giurgiu – 
Pietrele, care  
parcurge  satele 
Remuș, Daia,  
Plopșoru, Frasinu, 
Băneasa și Pietrele -  
localități în care 
bibliotecile publice 
comunale nu 
funcționează   la 
parametrii doriți de 
către Biblioteca 
Județeană, în 
formatul  clasic, al 
cărţii tipărite,  într-un 
loc  neconvențional -   
așa cum este 
autobuzul, s-au pus 
la dispoziţia 
cititorilor până în 
prezent 60 de volume 
cu tematică 
enciclopedică 
provenite din donaţii.  

Cărțile luate și acasă 
de către cititori 
pentru a se termina 
lectura începută în 
autobuz şi  au putut 

0 

 

0 
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fi returnate în 
autobuz sau la 
biblioteca județeană. 
Proiectul va fi extins 
și pe alte trasee de 
transport persoane  
din județ. 

15 CARTE 
PENTRU 
ROMÂNII 
DIN 
DIASPORA 

Proiect internaţional 
tradiţional - la a doua ediţie - 
care creşte vizibilitatea 
judeţului Giurgiu în Europa 

 

1 Raftul  românesc de 
carte a fost deschis de 
către Biblioteca 
Județeană  în anul 
2019  la Roma, în  
Italia, în parteneriat 
cu Asociaţia Arte e 
Curiosita…  e non 
solo!  

În anul 2020  fost 
împrospătat cu 143 
volume.  

Prin proiect   românii 
care locuiesc în acest 
oraş pot împrumuta şi 
lectura  500 de 
volume de carte cu 
tematică 
enciclopedică în 
limba română.  

0 0 

 

Din tabelul de mai sus putem observa că Programul minimal asumat pentru cele douăsprezece 

luni ale anului 2020 a fost realizat în proporție de 100 %.      

  

 

MANAGER, 

 

DANIELA BARDAN 


