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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 

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

Consiliul Judeţean Brăila, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Judeţeană 

„Panait Istrati” Brăila, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare Ordonanţă de Urgenţă, 

precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în 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 şi obiectivelor 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 şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei: 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019, reprezentând 
evaluarea finală. Proiectul de Management pentru perioada menționată este în Anexa 4 la 
prezentul  raport  de evaluare. 
 
                     Este necesară precizarea că activitatea bibliotecii nu poate fi evaluată anual decât 
după depunerea situațiilor financiare, mai exact după data de 15 ianuarie a anului următor și mai 
ales după ce colecțiile de publicații au primit integral din prelucrare publicațiile achiziționate 
pentru acestea. De aceea evaluarea pentru ultimul an de management cuprinde numai 11 luni, dar 
descrierea activităților din aceste va fi mai mult decât revelatoare pentru  anul 2019
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A). EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIULUI ÎN 

CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 
 

Unul dintre cele mai dezvoltate oraşe situate pe malul Dunării este Brăila. 

Dezvoltarea acestei localităţi, care apare prima oară atestată documentar la 1368, nu s-a 

produs în perioada regimului comunist, ci în perioada imediat premergătoare, anii dintre cele 

două razboaie fiind cei mai prielnici. Expansiunea nu a fost doar una economică, ci şi 

culturală. Excelenta sa poziţionare a atras aici oameni de prin toată lumea. Italieni, greci, 

armeni, bulgari, evrei, lipoveni, sârbi sau turci au ajuns în Brăila. Oraşul de la malul 

Dunării este recunoscut şi astăzi pentru varietatea uriaşă de etnii. Ceea ce i-a unit pe toţi a 

fost importanţa economică. 

În municipiul Brăila îşi desfăşoară activitatea numeroase instituţii culturale şi de 

învăţământ de prestigiu, care reprezintă o carte de vizită, un act de identitate culturală a zonei. 

Putem aminti Muzeul Brăilei., care se implică în proiectele de recuperare a trecutului istoric 

al zonei: teatrele - Teatrul „Maria Filotti”Brăila, Teatrul de păpuşi „Cărăbuş” Brăila - care 

se adresează comunităţii prin oferte culturale variate, adaptate tuturor vârstelor şi gusturilor; 

Instituţia de Spectacole „Lira” - cu vechi rădăcini în istoria muzicală brăileană acoperind atât 

registrul interpretativ liric cât şi cel instrumental clasic, nu în ultimul rând, universităţile - 

„Dunărea de Jos”, „Constantin Brâncoveanu” şi filialele unor universităţi mari din ţară, care 

şi-au pus amprenta asupra multor generaţii de intelectuali. 

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila, principala instituţie publică de 

informare a brăilenilor împlineşte în acest an 138 de ani, fiind înfiinţată prin Înaltul Decret 

Regal 2134/23 august 1881, semnat de regele Carol I, şi are la bază o iniţiativă privată a unor 

personalităţi din acea vreme ale urbei1. Instituţia a fost o permanentă prezenţă în oraş 

deoarece a funcţionat aproape continuu, fiind închisă doar pentru câteva luni în timpul 

primului război mondial. În prezent îşi desfăşoară activitatea într-un sediu central de peste 

2740 mp. şi trei filiale de cartier. Colecţiile bibliotecii însumează peste 340.000 de unităţi 

bibliografice corespunzător la peste 125.000 de titluri. 

Programul de automatizare al Bibliotecii Judeţene“Panait Istrati” Brăila, care 

este motorul dezvoltării din ultimii ani a început din 1994 prin achiziţia de calculatoare şi 

                     
1 Comitetul de iniţiativă: dr. Constantin C. Hepites, farmacist, Ieronim Gold, avocat, Christodul Suliotti, 

doctor în litere, profesor Ştefan C. Hepites, doctor în matematici şi fizică şi Zamfir C. Zamfirescu, fost 

profesor 
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dezvoltarea locală de aplicaţii informatice. Marele avantaj al Bibliotecii este acela că, de la 

început, conducerea, mai exact din anul 1994, a înţeles că viitorul bibliotecii în societatea 

actuală, societatea informaţiei, este automatizarea totală a serviciilor şi abordarea dezvoltării 

nu numai prin prisma diseminării de informaţie, ci şi prin producerea acesteia. În acest din 

urmă caz, prelucrarea şi indexarea informaţiei sub formă de text integral ori imagine adăugată 

descrierilor bibliografice, precum şi descrierea analitică a informaţiei, crează un plus de 

valoare instrumentelor de regăsire a informaţiei. 

Biblioteca este una dintre instituţiile cu cea mai îndelungată tradiţie în zona 

brăileană. Ea îşi dovedeşte utilitatea în raport cu comunitatea pe care o deserveşte, atât prin 

asigurarea accesului gratuit la documente pe diferite suporturi (papetar, electronic, baze de 

date, documente full-text etc.), cât şi prin programul manifestărilor culturale pe care îl 

propune în fiecare an şi prin care marchează anumite aspecte ale valorilor culturii locale, 

naţionale şi universale. Prin parteneriate - scrise sau implicite -, prin colaborarea cu 

instituţiile de cultură şi educaţie de nivel judeţean, prin serviciile şi oferta sa culturală, 

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila se implică activ în conturarea unui cadru adecvat 

evoluţiei intelectuale a tuturor categoriilor socio- profesionale din comunitate. 

Încercările de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de 

educare a gustului pentru lectură, sunt încă insuficiente. Cu toate acestea, în stabilirea 

planului de activitate şi a trasării liniilor generale de diversificare a ofertei culturale, 

Biblioteca a ţinut seama atât de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, cât şi de 

modelul aplicat în cadrul altor biblioteci de talie judeţeană şi, nu în ultimul rând, a încercat să 

preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, să găsească diverse căi şi modalităţi de 

promovare a produselor culturale, să încerce să eficientizeze la maximum oportunităţile 

oferite de dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

Cred ca ţinutul şi farmecul Brăilei alături de instituţiile sale culturale printre care 

se află şi Biblioteca, este oglindit de cronicile unor scriitori ca Panait Istrati, D. P. Perpessicius, 

Mihail Sebastian, Fanuş Neagu, evocând realităţi de care uităm în iureşul cotidian: „După ce 

a defilat prin Europa, parcă puţin ostenită de drum, Dunărea işi mai potoleşte apele, mângâie 

discret umerii unui promotoriu ivit din Bărăgan şi descoperă Brăila. Din lotca timpului 

coboară amintirile, urcă pe vadurile ce duc spre oraş, umblă hai-hui pe străzile ce se 

desfăşoară în evantai larg, asemenea unei cozi uriaşe de păun. Poţi merge fără griji prin urbe, 

toate străzile gravitează în jurul fluviului, oraşul însuşi este un dar al său. Un periplu prin 

oraşul acesta încarcat de istorie, in care orice piatră iţi vorbeşte de trecut, de întâmplări 

închipuite sau de oameni fără de egal, devine o frumoasă aventură sentimentală pentru orice 

oaspete. Pentru ca mai apoi, rememorînd totul, parcă vrăjit de tot ce-a vazut (o panoramă 

"poate unică în lume", după cum scria Panait Istrati) va dori să revină. Şi va reveni... De ce 

aceste vorbe cu nuanţă superlativă? Veniţi, dragi oaspeţi, şi vă veţi convinge.” 

 

 

 

 

 

 

A1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

 

Conform prevederilor legale, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”Brăila - ca 

bibliotecă de drept public, cu caracter enciclopedic - are misiunea de bază de a asigura 

accesul gratuit la informaţie pentru toţi locuitorii din comunitatea deservită, fără deosebiri de 
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natură etnică, religioasă, profesională etc. Pentru ca oferta culturală să fie una unitară la nivel 

de judeţ şi să răspundă nevoilor reale ale comunităţii, pe parcursul ultimilor ani au fost 

încheiate numeroase parteneriate cu principalele instituţii de cultură şi educaţie din judeţ şi 

din afara acestuia - atât pentru activităţi unice, cât şi pentru proiecte de mai lungă durată. 

Aceste parteneriate s-au concretizat în activităţi cu un mare impact asupra 

brăilenilor, ele adresându-se elevilor, studenţilor, specialiştilor în diverse domenii şi 

pasionaţilor de anumite teme. În funcţie de partenerii implicaţi, activităţile pot fi separate în 

două categorii: de nivel internaţional şi de nivel naţional/judeţean. 

Activitățile cu caracter internațional s-au concentrat în mod constant pentru 

colaborarea cu Biblioteca Raională ”Mihail Sadoveanu” Strășeni, activitate care a cuprins cu 

precădere achiziția de carte pentru partenerul nostru din Republica Moldova și participarea la 

acțiuni culturale organizate de ambele instituții. Din anul 2018 odată cu semnarea unui acord 

de colaborare între Consiliul Județean Brăila și Consiliul Raional Strășeni, a fost reînnoit 

protocolul de colaborare dintre cele două biblioteci. 

2016 

- 25 - 27 septembrie - Festivalul poeților din Balcani aflat la ediția a X-a, care a adus 

la Brăila numeroși poeți români precum și din țara parteneră Turcia. Ocazie la care având în 

vedere valoarea festivalului să se continue cu o ediție în care să fie cuprinși și poeți din 

Republica Moldova; 

- 3 - 4 noiembrie - Participarea la Taraba serviciilor de bibliotecă organizată de 

Biblioteca Metropolitană ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”; 

- İlçe Halk Kütüphanesi, Iskenderun/Hatay, Turkiye, în proiectul – „My Town, Your 

Town” – Orașul meu,  Orașul tău 

2017 

- Parteneriat educațional internațional Orașul meu, orașul tău (Biblioteca Municipala 

“B. P. Hașdeu” Chișinău, Biblioteca Soroca, Biblioteca Strășeni, Asociația Biblioclub 

Madrid Spania, Bibliotecile Județene din Iași, Craiova, Brașov). 

- Participare la festivalul Eminesciana efectuate la Străşeni, Republica Moldova 15 

iunie 2017 

- 25 - 27 septembrie - Festivalul poeților din Balcani aflat la ediția a XI-a, care a adus 

la Brăila numeroși poeți români precum și din țara parteneră Moldova. A fost ultima ediție 

a festivalului care a avut o durată de 11 ani. 

- 4 Vizite de documentare a bibliotecarilor și specialiștilor din biblioteci în 

organizarea Programului NOVATECA, care au urmărit implementarea serviciilor noi bazate 

pe IT&C în biblioteca din Brăila; 

- Participarea la Iarmarocul Serviciilor de Biblioteca la Biblioteca Raională 

Cantemir. 

 

2018 

- Parteneriat educațional internațional Orașul meu, orașul tău (Biblioteca Municipala 

“B. P. Hașdeu” Chișinău, Biblioteca Soroca, Biblioteca Strășeni, Asociația Biblioclub 

Madrid Spania, Bibliotecile Județene din Iași, Craiova, Brașov). 

- Participare la festivalul Eminesciana efectuate la Străşeni, Republica Moldova 15 
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iunie 2018 

- 4 Vizite de documentare a bibliotecarilor și specialiștilor din biblioteci în 

organizarea Programului NOVATECA, care au urmărit implementarea serviciilor noi bazate 

pe IT&C în biblioteca din Brăila; 

- Vizită de lucru în luna decembrie, în Islanda vizând identificarea de parteneri în 

vederea colaborării în granturi SEE cu Islanda. 

2019 

- Participare la festivalul Eminesciana efectuate la Străşeni, Republica Moldova 15 

iunie 2019 

 

În ultimii doi ani derularea de proiecte prin programul Erasmus + al Uniunii 

Europene a condus la derularea de contracte de instruire profesională pentru o serie din 

colegii din Biblioteca Județeană. 

2016 
 

Pentru activitățile cu caracter național / județean amintim parteneriatele încheiate în 

anul 2016 cu: 

A. Asociații și Fundații 

1. Asociația Art-Terapie, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Biblioamici 

pentru bunici” 

2. Asociația Art-Terapie, Centrul Județean de resurse și Asistență Educațională, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Școala 

Gimnazială „Anton Pann”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Colorăm 

viața”  

3. Asociația Pescarilor Stăncuța, Brăila, Stăncuța, Biblioteca Județeană „Panait 

Istrati”, Brăila – lansarea volumului „Monografia rușilor lipoveni din Brăila. 

Pescuitul, activitate tradițională” 

4. Asociația „Universul Prieteniei”, Iași, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

Tabăra de creație și re-creație – „Brăila – orașul frate cu Dunărea”  

5. Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 

6. Fundația Principesa Magdalena a României, București, Biblioteca Județeană 

„Panait Istrati”, Brăila  – „Mobile for Good 2015 – Telefonul Vârstnicului” 

7. Fundația „Surorile Clarise”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

participarea la ateliere din cadrul proiectului „Clubul de Vacanță” 

8. Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, precum 

și cu Filiala Brăila a acestei asociații; 

9.Cercetașii României Filiala Brăila; 

 

B. INSTITUȚII 

 

1. Arhivele Naționale, Serviciul Județean Brăila,  Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, 

Brăila– colaborare la realizarea lucrărilor: Carte veche la Brăila – catalog – 2016. 

2. Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala 

Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” – „Orașul ca moștenire pentru viitor, 

clădiri de patrimoniu și interes turistic” 
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3. Biblioteca Județeană „George Barițiu”, Secția pentru copii și tineret, Brașov, 

Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași, Biblioteca Județeană 

„Alexandru și Aristia Aman”, Dolj, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, Galați, 

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, Iași, Biblioteca Județeana Satu-Mare, 

Biblioteca Județeană „Sorin Titel”, Timiș, Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, 

Tulcea. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea, Biblioteca Județeană 

„Panait Istrati”, Brăila – „Săptămâna Altfel… Prietenie Altfel… pe o sfoară…”  

4. Biblioteca Județeană „George Barițiu”, Brașov, Biblioteca „B.P. Hașdeu, Chișinău, 

Moldova, İlçe Halk Kütüphanesi, Iskenderun/Hatay, Turkiye, Biblioteca Județeană 

„Panait Istrati”, Brăila – „My Town, Your Town” 

5. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,  Asociația Art-Terapie, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Școala 

Gimnazială „Anton Pann”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Colorăm 

viața” 

6. Cercul Militar, Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila  – Clubul de 

Vacanță în spațiile Cercului Militar  

7. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, 

Brăila – „Mișcare pentru sănătate” 

8. Instituția Publică de Spectacole – Orchestra Simfonică „Lyra”, Biblioteca Județeană 

„Panait Istrati”, Brăila – activități cultural-artistice educative comune.  

9. Muzeul Brăilei „Carol I”, Teatrul „Maria Filotti”, Casa de Cultură Brăila, Asociația 

„Pro Basarabia Bucovina”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Valori 

naționale și locale – un secol de la epopeea formării României Mari” 

10. Penitenciarul Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – colaborarea în 

vederea facilitării creșterii șanselor de reintegrare socială a persoanelor private de 

libertate  

11.  Penitenciarul Brăila,  Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila– „Reintegrarea 

prin cultură” 

12.  Societatea de Științe Istorice din România, Filiala Brăila, Școala Gimnazială „Fănuș 

Neagu”, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, 

I.S.J, Brăila – „Valori naționale și locale – un secol de la Epopeea formării României 

Mari”. 

 

 

C. UNITĂȚI ȘCOLARE: 

 

1. Colegiul Economic „Ion Ghica”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – activități 

de promovare a valorilor culturale românești 

2. Colegiul Economic „Ion Ghica”, Palatul Copiilor și Elevilor, Filarmonica „George 

Cavadia”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Muzica lumii între sunet și 

suflet” 

3. Colegiul Național „Ana Aslan”, Casa Corpului Didactic, Biblioteca Județeană „Panait 

Istrati”, Brăila – „150 de ani de la instaurarea dinastiei străine – realizările lui Carol I” 

4. Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Jugendverein Brăila” 

5. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Liceul „D. P. Perpessicius”, Colegiul Național „Gh. M. 

Murgoci”, Colegiul Național „Ana Aslan”, Școala Gimnazială „Fănuș Neagu”, I.S.J., 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Arta de a scrie”  

6. Liceul „D. P. Perpessicius”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Pădurea – 

aurul verde” 
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7. Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Biblioteca 

Județeană „Panait Istrati”, I.S.J., Brăila – „Pledoarie pentru lectură”  

1. Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Școala Gimnazială „C. Sandu-Aldea”, Asociația 

„Ars Poetica”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – Festivalul Internațional de 

Creația și Interpretare „Ana Blandiana”, Ediția a VI-a 

2.   Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu”, Brăila, Însurăței, Biblioteca Județeană „Panait 

Istrati”, Brăila – „Povești în urma acului”  

3. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Să 

descoperim patrimoniul cultural al orașului Brăila” 

4. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila - „Agora 

Culturală @Biblioteca Ta”  

5. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Liceul „D. P. Perpessicius”, Școala Gimnaziala „Ion 

Luca Caragiale”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Cuza – omul și epoca” 

6.  Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Școala Gimnazială „I. L. Caragiale”, Școala 

Gimnazială „M. Sadoveanu”, Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

„Trebuie”, Filiala Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Brăila 

multietnică – Brăila autentică” 

7.  Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, I.S.J., 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Cultură și Civilizație pe malurile Prutului 

și ale Dunării de Jos” 

8.  Grădinița Liceului cu Program Sportiv, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

expoziții, vizite, concursuri.  

9.   Grădinița cu Program Prelungit, nr. 2, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Lumea fascinantă a cărților” 

10. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 47, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Fascinația cărților” 

11.  Grădinița cu Program Prelungit, nr. 56, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Un nou prieten – biblioteca” 

12. Grădinița cu Program Săptămânal, nr. 49, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Biblioteca – prietena copiilor” 

13. Grădinița nr. 8, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Biblioteca – prietena 

copiilor”  

14. Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Din 

lumea celor care nu cuvântă” 

15. Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”Brăila – „Ce 

ne învață Martinică?” 

16. Școala Gimnazială „Mihu Dragomir”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

Erasmus+ „Home Alone” 

17.  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Eroi de poveste” Școala Gimnazială  

18. „Aurel Horneț”, Brăila, Tudor Vladimirescu, Grădinița P.N, Brăila, Scorțaru vechi, 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Ziua Europei!” 

19. Școala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila - – 

„Agora Culturală @Biblioteca Ta”, Ateliere de povești digitale (Digital Storytelling) 

 Școala Gimnazială - Comuna Mircea Vodă, Școala Gimnazială - Comuna Surdila-

Găiseanca, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Incursiune în lirica 

românească” 

20. Școala Gimnazială - Comuna Mircea Vodă, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

„Identitatea națională – Identitatea Europeană. Ferestre către cunoașterea istoriei 

naționale și europene” 
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21. Școala Gimnazială Movila Miresii, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „La 

bibliotecă” 

22. Școala Gimnazială „Fănuș Neagu”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Agora 

Culturală @ Biblioteca Ta”, Ateliere de povești digitale (Digital Storytelling) 

23. Școala Gimnazială „A.S. Pușkin”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila  – „Agora 

Culturală @ Biblioteca Ta”, Ateliere de povești digitale (Digital Storytelling) 

 

 

D. SOCIETĂȚI COMERCIALE 

 

 

- PFA, Andrei Florența Monica – „Ateliere de Quilling” 

- S.C. Temptis S.R.L. (Librăria Carioca), Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, 

Spitalul Județean de Urgență, Brăila – „Terapia prin creație” 

 

 

2017 

A. Asociații și Fundații 

- Asociația Art-Terapie, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – „Biblioamici 

pentru bunici”;  

-Asociația Coloreria Brăila – proiectul Kinedok; 

-Asociația Dawn Botez Vlad Sergiu, SOS Autism Brăila, - proiectul Construim 

împreună; 

- Asociația Art-Terapie, Centrul Județean de resurse și Asistență Educațională, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Școala Gimnazială „Anton 

Pann”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – Colorăm viața; 

-C.S. Micul Prinț Brăila –atelierul de șah; 

-Forumul Tinerilor din România – proiectul Discover YOUniversities!; 

-Fundația Principesa Magdalena a României, București, Biblioteca Județeană „Panait 

Istrati”, Brăila  – Mobile for Good 2015 – Telefonul Vârstnicului; 

- Fundația „Surorile Clarise”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

participarea la ateliere din cadrul proiectului Clubul de Vacanță; 

-Cercetașii României Filiala Brăila; 

-Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale TREBUIE Brăila – proiectul 

BIBLIO-COMunitate. 

  

C. INSTITUȚII 

 

11.Arhivele Naționale, Serviciul Județean Brăila – colaborare la realizarea lucrărilor de 

cercetare bibliografică; 

12.Căminul pentru persoane vârstnice Sfinții Apostoli Petru și Pavel –proiectul Biblioamici 

pentru bunici; 

13.Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila – proiectul Cartea vie a 

profesiilor; 

14.Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,  Asociația Art-Terapie, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială Ion Băncilă, Școala Gimnazială Anton Pann 

– Colorăm viața; 

15. Cercul Militar, Brăila – Clubul de Vacanță în spațiile Cercului Militar;  

16. Clubul Sportiv Municipal – susținerea în cadrul Clubului de Vacanță; 
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17.Direcția Județeană pentru Sport și Tineret – Mișcare pentru sănătate; 

18. Inspectoratul Școlar Județean Brăila – Orașul meu, orașul tău; 

19.Parohia Cuvioasa Parascheva, Parohia Sf. Siridon cel nou, Protoieria  Brăila – proiectul 

Istoria artei religioase 

20.Parohia Sfinții Arhangheli Brăila, Cantina Socială Sf. Vasile cel Mare - proiectul 

Construim împreună; 

21.Penitenciarul Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – colaborarea în 

vederea facilitării creșterii șanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 

Atelier de quilling; 

14. Primăria Brăila – Festivalul Florilor de Primăvară (07-09 aprilie), Târgul de Crăciun; 

22. Primăria Brăila. Centrul Multifuncțional Brăila – activitate  dedicată Zilei 

Toleranței. 

 

 

C. UNITĂȚI ȘCOLARE: 

 

8. Casa Corpului Didactic Brăila – Chipul mamei din perspectivă, istorică, religioasă, 

literară;  

9. Colegiul Economic Ion Ghica, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – Tradiții și 

obiceiuri de Mărțișor, Extemporal și la dirigenție, Atelier de cusături; 

10. Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci Brăila - Cartea vie a profesiei; 

11. Colegiul Național Nicolae Bălcescu – Cartea vie a profesiei; 

12. Colegiul Național Ana Aslan – Atelier de cusaturi, Scoala Altfel 

13. Colegiul Tehnic Panait Istrati - Cartea vie a profesiei; 

14. Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu - Cartea vie a profesiei; 

15. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 2 – Lumea fascinantă a cărților ; 

16. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 6 Raza de soare Brăila – Cartea cu jucării; 

17. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 7 Brăila – Prietenie..pe o … sfoară, Cartea – comoară 

de învățături;  

18. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 11 – Povestiri în Pădurea Fermecată; 

19. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 47 – Cartea, prietena copiilor; 

20. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 47 – Cartea, prietena copiilor; 

21. Grădinița cu Program Prelungit, nr. 56 – Primii pași spre bibliotecă;  

22. Grădinița cu Program Săptămânal, nr. 49 Brăila – Biblioteca – prietena copiilor 

23. Liceul cu Program Sportiv Brăila  - Atelierul de lectură și handmade, Tradițiile și 

simbolistica lor și atelierul de pictură și desen Rugăciuni cordiale; 

24. Liceul D. P. Perpessicius – Metaforă și culoare în zi de sărbătoare; 

25. Liceul de Artă H.H.Darclee – Atelier de origami; Cartea vie a profesiei;  

26. Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Școala Gimnazială C. Sandu-Aldea, Asociația Ars 

Poetica – Festivalul Internațional de Creația și Interpretare Ana Blandiana, Ediția a VII-a; 

27. Liceul Tehnologic Anghel Saligny  Brăila, Școala Gimnazială Constantin Sandu Aldea, 

Liceul Tehnologic Anghel Saligny Brăila – Suprema Unire și sacra libertate; 

28. Liceul Teoretic Mihail Sebastian - Cartea vie a profesiei; 

29. Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Școala Gimnazială Ion Creangă – Atelier Geografie 

distractivă; Școala Dr. Luca – Brăila în miniatură; 

30. Școala Gimnazială Al. I. Cuza, Școala Gimnazială Ion Creangă, Liceul Pedagogic D. P. 

Perpessicius și Școala Gimnazială M. Viteazul- activitate din cadrul Proiectului Educațional 

Județean Cu prietenii în lumea cărților; 

31. Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir – Biblioteca – popas în lumea basmelor; 

32. Școala Gimnazială I.L. Caragiale –Atelier de handmade, Scoala Altfel; 
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33. Școala Gimnazială Ion Băncilă – Tradițiile românești – punte între cultură și uman, 

Biblioteca – o lume a poveștilor; 

34. Școala Gimnazială Ion Creangă – Marea Unire – un vis împlinit al românilor, Copiii au 

opinii!; 

35. Școala Gimnazială Vasile Alecsandri – Un mediu curat. Implică-te și tu!; Cunoaștere prin 

joc; 

36. Școala Gimnazială – Comuna Cazasu - Biblioteca, prietena copiilor; 

37. Școala Gimnazială – Comuna Chiscani – Biblioteca pentru toți; 

38. Școala Gimnazială – Comuna Tichilești – Școlarul de azi – cititorul de mâine; 

39. Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila. 

 

 

D. SOCIETĂȚI COMERCIALE 

          Temptis S.R.L. (Librăria Carioca) – Clubul de Vacanță. 

 

 

2018 
 

A. Asociații și Fundații 

-Asociația Dawn Botez Vlad Sergiu, SOS Autism Brăila, - proiectul Construim 

împreună; 

- Asociația Art-Terapie, Centrul Județean de resurse și Asistență Educațională, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Școala Gimnazială „Anton 

Pann”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – Colorăm viața; 

-C.S. Micul Prinț Brăila –atelierul de șah; 

-Fundația „Surorile Clarise”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – 

participarea la ateliere din cadrul proiectului Clubul de Vacanță; 

-Cercetașii României Filiala Brăila; 

-Ce le citim copiilor – filiala Brăila 

 

 

D. INSTITUȚII 

 

23.Arhivele Naționale, Serviciul Județean Brăila – colaborare la realizarea lucrărilor de 

cercetare bibliografică; 

24.Căminul pentru persoane vârstnice Sfinții Apostoli Petru și Pavel –proiectul Biblioamici 

pentru bunici; 

25.Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila – proiectul Cartea vie a 

profesiilor; 

26.Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,  Asociația Art-Terapie, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială Ion Băncilă, Școala Gimnazială Anton Pann 

– Colorăm viața; 

27. Clubul Sportiv Municipal – susținerea în cadrul Clubului de Vacanță; 

28. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret – Mișcare pentru sănătate; 

29. Parohia Cuvioasa Parascheva, Parohia Sf. Siridon cel Nou, Protoieria  Brăila – proiectul 

Istoria artei religioase 

30. Parohia Sfinții Arhangheli Brăila, Cantina Socială Sf. Vasile cel Mare - proiectul 

Construim împreună; 
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31. Penitenciarul Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – colaborarea în 

vederea facilitării creșterii șanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate; 

1. Primăria Brăila – Festivalul Florilor de Primăvară, Târgul de Crăciun, Târgul de 

Carte; 

 

 

C. UNITĂȚI ȘCOLARE: 

 

40. Brăila – Orașul meu, orașul tău (Inspectoratul Școlar Județean Brăila) 

41. Cartea – prietena copiilor (Grădinița nr. 51) 

42. Aventuri în lumea cărților (Grădinița nr. 47) 

43. Parte de carte (Grădinița nr. 49) 

44. Cu prietenii în lumea cărților (Grădinița nr. 8) 

45. Mă joc, creez povești, învăț! (Grădinița nr. 37) 

46. Cartea, prietena noastră (Grădinița nr. 48) 

47. Gândim verde, gândiți ca noi! (Grădinița nr. 7) 

48. Prietenii cărții (Grădinița nr. 56) 

49. Magia hârtiei (Școala Gimnazială I. L. Caragiale) 

50. Pledoarie pentru lectură (Liceul Mihail Sebastian) 

51. Metaforă și culoare în zi de sărbătoare (Liceul Pedagogic)  

52. Lumea minunată a cărților (Școala Gimnazială A. S. Pușkin) 

53. Prietenia, cea mai frumoasă floare  (Școala Gimnazială Vlaicu Vodă) 

54. Amicii alimentației sănătoase, sportului și artelor (Școala Gimnazială Fănuș Neagu) 

55. 100 de zile de școală  (Școala Gimnazială Ion Creangă) 

56. Împreună suntem Bravo ! (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Brăila) 

57. Plastilina jucăușă ( Liceul de Arte) 

58. ROREC – Povestea Recicleanu (Grădinița nr. 51) 

59. HelixRobotic – Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” și Colegiul Național ”Gheorghe 

Munteanu Murgoci” 

60. Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila. 

 

 

D. SOCIETĂȚI COMERCIALE 

          Temptis S.R.L. (Librăria Carioca) – Târgul de Carte. 

          Panimis Comimex SRL – Târgul de Carte 

          SC Braicar SA Brăila) – Clubul de Vacanță. 

 

 

2019 
 

A. Asociații și Fundații 

 

1. Cenaclul de Literatură SF ArtZONE (Asociația Culturală ArtZONE Brăila) 

2. Zâmbetul unește (Asociația Culturală Leviathan)  

3. Acord de parteneriat cu Fundația Surorile Clarise Brăila 

4. Work-shop : Calm și Echilibru (Dionise MOCANU) ; 

5. Atelier de instruire foto (fotograf Nicu IORGA) ; 
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B. Instituții 

 

1. Cercul Militar Brăila 

2. Consiliul Județean Brăila 

3. Biblio-comunitate (Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila) ; 

4. Activ în societate (Penitenciarul Brăila) ; 

5. Acord de parteneriat cu Filarmonica Lyra – George Cavadia ; 

6. Protocol de colaborare cu  D.G.A.S.P.C. Brăila ; 

7. Arhivele Naționale, Serviciul Județean Brăila – colaborare la realizarea lucrărilor de 

cercetare bibliografică; 

8. Căminul pentru persoane vârstnice Sfinții Apostoli Petru și Pavel –proiectul Biblioamici 

pentru bunici; 

9. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila – proiectul Cartea vie a 

profesiilor; 

10. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,  Asociația Art-Terapie, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Școala Gimnazială Ion Băncilă, Școala Gimnazială Anton 

Pann – Colorăm viața; 

11. Clubul Sportiv Municipal – susținerea în cadrul Clubului de Vacanță; 

12. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret – Mișcare pentru sănătate; 

13. Penitenciarul Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila – colaborarea în vederea 

facilitării creșterii șanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate; 

14. Primăria Brăila – Festivalul Florilor de Primăvară, Târgul de Crăciun, Târgul de 

Carte; 

 

 

C. Unități școlare 

 

1. Mă joc și creez povești ! (Grădinița cu Program Normal Latinu) 

2. Spiritualitatea și frumusețea satului românesc (Școala Gimnazială Siliștea) 

3. Protocol de parteneriat educațional (Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius) 

4. Povești etnografice din zona Brăilei (Liceul Tehnologic Anghel Saligny) 

5. Arta de a vorbi în public (Liceul Teoretic Nicolae Iorga) 

6. Bussiness Challenge (Colegiul Economic Ion Ghica) 

7. Diversitatea etnică în comunitatea mea (Colegiul Economic Ion Ghica) 

8 Muzica lumii – între sunet și suflet (Colegiul Economic Ion Ghica) 

9. Planul de afaceri – primul pas către o afacere de succes ! (Colegiul Economic Ion Ghica) 

10. Împreună dăruim zâmbete – Proiect județean de voluntariat ( Liceul de Arte) 

12. Veșnicia s-a născut la sat și se prelungește la oraș (Parohia Sfinții Trei Ierarhi și Școala 

Gimnazială Vasile Alecsandri Brăila) 

13. Acord de Parteneriat cu Liceul Tehnologic Anghel Saligny Brăila 

14. Curs Magia hârtiei prin tehnica Iris Folding (prof. psihopedagog Alina DRĂGHICI – 

C.S.E.I. Brăila) ; 

15. Biblioteca – minunata lume a cărților (Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Brăila) ; 

16. Moara cu cerneală : atelier bilunar de lectură (Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius) ; 

17. Prietenii cărții (Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Brăila) ; 

18. Prietenii cărții (Grădinița cu Program Prelungit nr. 56 Negruț, Brăila) ; 

19. Știu, cred, mărturisesc (Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu Brăila) ; 

20. Artă, cultură și umanitate în tradițiile românești (Școala Gimnazială Ion Băncilă Brăila 

și Școala Gimnazială Fănuș Neagu Brăila) ; 

21. Biblioteca – prietena copiilor (Grădinița cu Program Săptămânal nr. 49, Brăila) ; 
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22. Orașul meu, orașul tău (Inspectoratul Județean Brăila) ; 

23. Prietenii cărții (Grădinița cu Program Prelungit nr. 39, Brăila) ; 

24. Lumea cărților – lumea mea (Școala Primară Sfânta Maria Brăila) ; 

25. Călătorie în lumea cărților (Școala Primară Sfânta Maria Brăila) ; 

26. Coliblite – Community LIBraries and digital LITEeacy skills for MLF children  (Liceul 

Pedagogic D.P. Perpessicius) ; 

27. Parte de carte (Grădinița cu Program Prelungit nr. 47, Brăila) ; 

28. Biblioteca – prietena copiilor (Grădinița cu Program Normal nr. 40, Brăila) ; 

29. Protocol de parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, Brăila) ; 

30. Copiii au opinii (Școala Gimnazială Ion Băncilă) ; 

31. Biblioteca – prietena copiilor (Liceul Tehnologic Matei Basarab Măxineni) 

32. HelixRobotic – Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” și Colegiul Național ”Gheorghe 

Munteanu Murgoci” 

. 

 

AUTORITĂȚI LOCALE 

 

Pentru toată perioada 2016 - 2019, am colaborat toate unitățile administrativ teritoriale 

ale Județului Brăila în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare derulării 

activității bibliotecilor publice din județ. 

 

A2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări); 

 

Analiza SWOT determină gradul de realism a programelor şi proiectelor propuse a fi 

realizate în următoarea perioadă de management. Evidenţierea punctelor tari / slabe, a 

oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor Bibliotecii constituie un 

punct de plecarea în stabilirea priorităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru 

implementarea lor. 
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Puncte tari - Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”Brăila este un centru cultural cu îndelungată 

tradiţie, care în anul 2015 a aniversat 134 de ani de la înfiinţare; 

- beneficiază de încrederea comunităţii, care utilizează deja de serviciile oferite şi se 

adresează bibliotecii pentru rezolvarea problemelor profesionale sau personale; 

- informatizarea constituie un avantaj, iar accesul gratuit la internet conferă un 

sprijin real pentru toţi acei locuitori care nu au acces de acasă la informaţie; 

- oferta de carte - o colecţie care însumează aproape 350.000 de documente şi 

menţine Biblioteca Judeţeană în fruntea familia bibliotecilor judeţene mijlocii - 

răspunde necesităţilor exprimate de toate categoriile socio-profesionale, fără 

deosebiri legate de apartenenţa etnică, religioasă, politică etc.; 

- organizează informaţia pe criterii clare de domenii şi nivele de competenţă şi 

asigură acces nediscriminatoriu la informaţie; 

- oferă suportul infodocumentar pentru învăţarea şi cercetarea ştiinţifică, în 

condiţiile în care peste jumătate dintre utilizatorii activi ai bibliotecii sunt elevi şi 

studenţi; 

- dezvoltarea Bibliotecii Digitale permite accesarea simultană a mai multor 

documente de interes general. Dezvoltarea acesteia permite asigurarea relevării 

moştenirii culturale locale concomitent cu asigurarea accesului la bibliografia 

şcolară; 

- profesionalismul şi diversitatea specializării angajaţilor, garanţie că fiecare 

solicitare va fi tratată cu seriozitate şi competenţă; 

- Biblioteca Judeţeană a început să editeaze deja lucrări de specialitate, bine cotate 

la nivel ştiinţific naţional, ceea ce îi conferă un statut aparte în rândul bibliotecilor 

judeţene din ţară; 

- beneficiază de mai mulţi ani de un site propriu, care îi permite să fie în legătură 

permanent cu utilizatorii; 

- existenţa catalogului on-line permite căutarea 24 de ore din 24 în baza de date a 

bibliotecii; 

- bună colaborare cu autorităţile judeţene în vederea obţinerii sprijinului logistic, 

financiar, de consiliere necesar; 

- o foarte bună capacitate de atragere de fonduri europene și dorința bibliotecarilor 

de a fi implicați în astfel de activități; 

- atragerea şi implicarea indirectă a comunităţii profesionale în susţinerea activităţii 

Bibliotecii prin Filiala Brăila a ANBPR. Puncte slabe - scăderea numărului persoanelor angajate şi, implicit, creşterea volumului de 

responsabilităţi care revine fiecărui angajat, ceea ce duce la estomparea creativităţii; 

- dificultăți în a asigura cursuri de specializare pentru personalul instituției; 

- imposibilitatea sporirii colectivului, ceea ce va crea probleme foarte mari în 

condiţiile inaugurării noilor spaţii oferite bibliotecii. 

Oportunităţi 
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A3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

 

Modalitatea cea mai frecventă de promovare a activităţilor bibliotecii a constat în 

realizarea de afişe promoţionale, fluturaşi, materiale informative, care au subliniat locul şi ora 

desfăşurării manifestării, dar care, în acelaşi timp, s-au constituit în materiale informative de 

bază. în cazul omagierii unor personalităţi, materialele informative au cuprins date referitoare 

la biografia acestora, la principalele momente din carieră, contribuţia la dezvoltarea domeniului 

de activitate reprezentativ. 

După felul în care aceste materiale au fost valorificate putem aminti mai multe canale de 

promovare a imaginii Bibliotecii Judeţene şi a atragerii publicului spre lectură: oferirea unor 

fly- ere sau mini-materiale informative pe durata unei zile sau a mai multor zile tuturor 

utilizatorilor care frecventau biblioteca într-o anumită perioadă; afişarea în locuri cât mai 

vizibile a anunţurilor, afişelor şi invitaţiilor la acţiunile bibliotecii; publicarea în presa locală a 

unor date referitoare la activităţile care urmează să aibă loc la bibliotecă sau a unor cronici 

post-eveniment; valorificarea paginii web a bibliotecii - http://www.bjbraila.ro/bipi/index.php 

- pentru informarea comunităţii în legătură cu evenimente importante din bibliotecă, modificări 

de program de lucru sau alte tipuri de informaţii; emisiuni televizate, dedicate bibliotecii - la 

care au participat, uneori, utilizatori ai serviciilor bibliotecii, ca invitaţi - altele în afara 

interviurilor ocazionale; intervenţii radio, în cadrul cărora s-au discutat proiectele bibliotecii. 

Ca o modalitate nouă, modernă de promovare a activităţii bibliotecii, concomitent cu un 

dialog direct al bibliotecarilor cu utilizatorii a fost realizat prin deschiderea unei pagini pe 

Facebook a bibliotecii http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Panait-Istrati- 

Braila/, precum şi a unui blog dedicat unor cronici post eveniment 

http://www.bibraila.ro/bibliotecabraila/ 

 

- parteneriate cu asociaţii culturale sau cu instituţii de cultură de pe raza judeţului 

- muzee, teatre, centre şi asociaţii culturale - şi cu instituţii de învăţământ de toate 

nivelele: universităţi, licee, şcoli generale, grădiniţe; 

- dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin preluarea noului construit în Piaţa 

Poligon; 

- modernizarea serviciilor oferite prin completarea Bibliotecii Digitale, şi a 

modernizării catalogului on-line; 

- continuarea proiectului Biblionet prin includerea unor noi biblioteci în rundele 

următoare sau a rundelor de înlocuire a calculatoarelor existente; 

- piaţă largă de utilizatori, datorată şi atitudinii flexibile în relaţia cu comunitatea; 

- capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de colaborare, care nu 

implică automat cheltuirea unor fonduri generoase; 

- dezvoltarea capacității de derulare a activităților cultural educative prin extinderea 

spațiilor pe care biblioteca le are; 

- capacitatea de a diversifica serviciile de lectură prin utilizarea noilor tehnologii în 

activităţile de evidenţă, prelucrare, precum şi în cele privind accesarea informaţiilor, 

prin crearea de servicii speciale pentru persoane cu dizabilităţi. 
Ameninţări - politica de resurse umane afectează grav dezvoltarea serviciilor de bibliotecă; 

- resurse financiare reduse, în conformitate cu politica fiscală adoptată la nivel 

naţional, din cauza crizei economice; 

- scăderea numărului de utilizatori la nivelul sistemului naţional de biblioteci 

publice; 

- absenţa programelor naţionale sau internaţionale de investiţii pentru spaţii şi dotări; 

- piaţă fluidă cu tendinţe de scădere a consumului de carte în raport cu celelalte 

oferte de informare şi de ocupare a timpului liber. 

Interesul scăzut al publicului pentru lectură 

http://www.bjbraila.ro/bipi/index.php
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Panait-Istrati-Braila/
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Panait-Istrati-Braila/
http://www.bibraila.ro/bibliotecabraila/
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În ceea ce priveşte colaborarea cu presa locală, menţionăm bunele canale de comunicare 

cu publicaţiile tipărite: Obiectiv - Vocea Brăilei, Brăila, ori on-line Brăila Chirei. Mai mult, în 

urma demersurilor făcute, publicaţia „7 Seri” a inclus Biblioteca Judeţeană Brăila între 

activităţile promovate. 

Dosarele de presă sunt anexate (Anexa 1) acestui raport în format electronic pentru 

întreaga perioadă raportată, acestea fiind revelatoare pentru activitatea bibliotecii. 

 

Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/de strategii 

media 

În perioada 2016 - 2019, activitatea şi proiectele bibliotecii au fost destul de bine 

reflectate în mass- media locală, presă, televiziune, radio. Compartimentul de Informare 

Bibliografică precum și Compartimentul Secretariat a înregistrat prezenţa instituţiei noastre în 

mijloacele locale de informare, semnalând fiecare apariţie scrisă sau audio-video. 

Un obiectiv esenţial, a fost cel referitor la îmbunătăţirea şi dinamizarea relaţiilor cu mass- 

media în vederea promovării activităţilor şi proiectelor culturale ale Bibliotecii Judeţene. 

Pagina web a instituţiei, creată în 2004 a fost restructurată în anul 2014 - 

http://www.bibraila.ro/bipi/index.php şi a fost în permanenţă actualizată, cu informaţii care au 

privit atât activitatea şi proiectele bibliotecii, dar şi informaţii de interes general. Alături de 

această formă electronică deja clasică privind prezentarea instituţiei în anul 2011 au fost create 

blogul şi pagina de Facebook a instituţiei. Instrumentele acestea de tip WEB 2.0 permit o 

apropiere a instituţiei către utilizator crearea unei legături rapide şi directe de diseminare a 

informaţiei ori de dialog cu aceştia. 

Au fost, de asemenea, organizate vizite colective la bibliotecă în cadrul cărora, pe baza 

unui program bine stabilit, numeroase clase de preşcolari şi elevi din ciclurile gimnazial şi 

liceal au vizitat toate secţiile bibliotecii, au fost familiarizaţi cu munca specifică, au cunoscut 

îndeaproape serviciile oferite de instituţie. 

Astfel de zile de vizite au fost stabilite atât din iniţiativa bibliotecii, cât şi la cererea unor 

grupuri sau instituţii de învăţământ. Putem aminti în acest sens prezenţa masivă a elevilor din 

municipiu şi chiar din judeţ pe parcursul „Săptămânii altfel” – în luna aprilie a fiecărui an din 

intervalul 2013- 2015, când s-au înregistrat peste 1.200 vizitatori de vârstă şcolară. La cre se 

adaugă o prezență mai importantă în timpul activității denumită ”Școala de vară” – unde vreme 

de 6 săptămâni se înregistrează o prezență zilnică în medie de 200 de copii/zi rezultând un total 

de 6000 de copii prezenți la activități. 

 Apariţii în presa de specialitate: 

Întocmirea dosarului de presă al Bibliotecii Judeţene revine în sarcina 

Compartimentului de Informare Bibliografică care selectează, menţionează şi include în baza 

de documente a bibliotecii toate semnalele din presa locală şi din afara judeţului referitoare la 

instituţie, Alături de această funcţionalitate acelaşi compartiment, realizează bibliografia 

privind activitatea editorială a personalului bibliotecii, prin apariţiile lucrărilor şi interviurilor 

acestora în publicaţiile editate de bibliotecă, ori în publicaţii editate de alte instituţii putem 

reliefa următoarele apariţii în: 

2016 

 

http://www.bibraila.ro/bipi/index.php
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LUCRĂRI ÎN VOLUM 

 

1. Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România - filiala 

Brăila. Picături de legendă brăileană.  Coordonator: Corina Ciuraru. Brăila : Proilavia, 

2016, 56 p.: il.  

Volum însoțit de 3 hărți ale orașului Brăila: "Pași prin vechea cetate", "Mozaic 

religios", "Brăila interbelică".  

 

2. Consiliul Județean Brăila; Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila. 135 de ani 

de bibliotecă publică la Brăila : album foto - documentar.  Colectivul de redacție: 

Dragoș Adrian Neagu, Corina Ciuraru, Ion Volcu, Teodora Soare; traducere în limba 

engleză: Dragoș Adrian Neagu; traducere în limba franceză: Eduard Claudiu Brăileanu; 

prefață: Viorel Coman. Brăila : Proilavia, 2016, 72 p.: il. Volum omagial realizat cu 

sprijinul Consiliului Județean Brăila. Reproduceri din documentele aflate în colecțiile 

Bibliotecii Județene "Panait Istrati" Brăila. Prefață în limbile română, franceză și 

engleză. 

 

3. CHIRIAC, ANGELA. Calendar 2017. Aniversări. Comemorări. Evenimente / 

Coperta: Mihai Ichim. Brăila : Proilavia, 2016, 64 p. 

 

4. CHIRIAC, ANGELA. Mihail Sebastian : bibliografie. Brăila, 2016, 44 p. Lucrare 

apărută sub egida Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila. 

 

5. LUNGU, CĂTĂLIN. Fluturi pe asfalt. Brăila : Proilavia, 2016, 76 p.  

 

6. LUNGU, CĂTĂLIN. Nicodim sau căderile spre cer. Brăila : Proilavia, 2016, 93 p.  

 

7. LUNGU, CĂTĂLIN. Zefira.  Brăila : Proilavia, 2016, 24 p.  

 

 

 

ARTICOLE 

 

8. BISTRICEAN, DAN. Brăila - Quo vadis. În: BRĂILA, Nr. 1661 (30 iul. - 5 aug. 2016), 

p. 4. 

 

9. DRĂGHICI, ELISAVETA. Bulevard cu povești; Dezrădăcinare [...] : [poezie]. În: 

OGLINDA LITERARĂ, nr. 172 (apr. 2016), p. 11.636. 

 

10. DRĂGHICI, ELISAVETA. Preocupările și interesele adolescenților în sfera creației 

literare (în cadrul atelierului Arta de a scrie). În: CALITATEA VIEȚII, nr. 3/2016). 

 

11. DRĂGHICI, ELISAVETA. Problemele minorităților etnice reflectate în presa 

brăileană după anul 2000 (o abordare sociologică). În: MEDIAMORFOZE II. Coord. 

Cătălin Negoiță. București, Editura Tritonic, 2016. 

 

12. NEAGU, ROXANA. Când din rădăcini cresc aripi de Cătălin Lungu, Editura 

Proilavia, 2014 : [prezentare de carte].  În: OBIECTIV. Vocea Brăilei, nr. 3778 (2 feb. 

2016), p. 8. 
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Articole apărute în:  

EX LIBRIS. Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, Nr. 5, sept. 2016: 

 
 

13. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Argentina - capătul lumii (expoziție foto 

itinerantă). p. 68. 

 

14. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Clubul de vacanță 2016. p. 47-50. 

 

15. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Simpozionul Național Mijloace moderne de 

atragere a publicului în biblioteci. p. 66-67. 

 

16. CAPLEA, LAURA. Lansări de carte 2016 - selectiv. p. 53-55. 

 

17. CAPLEA, LAURA; SAVA, MARIA VALENTINA. Diversitate culturală prin 

povești digitale. p. 63-65. 

 

18. DRĂGHICI, ELISAVETA. Dacă penița îți cere să scrii, este bine să o asculți. p. 44-

46. (Proiect pentru tineri - Arta de a scrie). 

 

19. ENE, IRINA. Ateliere noi la Mediatecă. p. 36-37. 

 

20. NEAGU, ADRIAN DRAGOŞ. Biblioteca Județeană "Panait Istrati" de-a lungul 

timpului : Editorial. p. 1-3. 

 

21. NEAGU, ADRIAN DRAGOŞ. Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” de-a lungul 

timpului. p. 1-3. 

 

22. NEAGU, ROXANA. Titluri noi în bibliotecă. Roxana Neagu. p. 56-62. 

 

23. PETROF, JENI. Marioneta - vedeta Atelierului Micii păpușari. p. 38-39. 

 

24. PETROF, JENI. Trupa No Name...but fame. p. 39. 

 

25. POPESCU, CAMELIA. Atelierul de Istoria Artei Religioase. p. 40-41. 

 

26. POPESCU, CAMELIA. Biblioamici pentru bunici. p. 42-43. (Proiect la Căminul 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel). 

 

27. PRESADA, CORNELIA. Viața la țară în cadrul Bibliotecii Comunale Mircea Vodă 

Brăila. p. 30-31. 

 

28. SOARE, TEODORA MARIA. Biblioteca Franceză ”Ilarie Voronca”. p. 6-7. 

 

29. SOARE, TEODORA MARIA. Fondul Biblioteca Medicală. p. 8-9. (Din colecțiile 

bibliotecii). 

 

30. SOARE, TEODORA MARIA. Publicitatea și strategiile publicitare în ziarele vechi 

brăilene. p. 23-25. 
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31. STANCIU, DOINA. Proiectul educațional Săptămâna ALTFEL...prietenie 

ALTFEL...pe o sfoară. p. 32-33. 

 

32. VOLCU, ION. Dosoftei, Psaltirea în versuri, Uniev, 1673. p. 26-27. 

 

33. VOLCU, ION. Evanghelie Învățătoare. Alba-Iulia, 1699. p. 28-29. 

 

 

Articole apărute în:  

 

EX LIBRIS. Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, Nr. 4, dec. 2015: 

 

34. BISTRICEAN, DAN. Liga Culturală - Secția Brăila (1926-1930) : Un document 

valoros în colecțiile Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” Brăila. În: EX LIBRIS. 

Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila. Nr. 4 (dec. 2015), p. 3-5; nr. 5 

(sep. 2016), p. 10-11. 

 

35. BLĂNARU, MARIA VALENTINA. Digital Storytelling - Diversitate culturală prin 

tehnica poveștilor digitale [la Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila], p. 36-38. 

 

36. BRĂILEANU, DOINA. Expoziția - mijloc de promovare a colecțiilor [Bibliotecii 

Județene "Panait Istrati" Brăila], p. 19-22. 

 

37. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Clubul de vacanță [la Biblioteca Judeţeană 

"Panait Istrati" Brăila] : de la idee la Mega-Party, p. 31-32. 

 

38. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Gala Biblio-voluntarului brăilean [la 

Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila], p. 25-26. 

 

39. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Simpozionul Național ”Mijloace moderne de 

atragere a publicului în biblioteci” și Concursul Național de Afișe de Bibliotecă [la 

Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila].  Claudiu Brăileanu, p. 43-44. 

 

40. CAPLEA, LAURA. Lansări de carte [la Biblioteca Județeană "Panait Istrati" 

Brăila], Nr. 4 (dec. 2015), p. 33-35. 

 

41. CIURARU, CORINA. Un an de poveștile IEI [la Biblioteca Județeană "Panait 

Istrati" Brăila]. p. 39-42. 

 

42. STANCIU, DOINA. Se întâmplă la...Ludotecă [Biblioteca Județeană "Panait 

Istrati" Brăila]. p. 23-24. 

 

43. TURCU, GEANINA. Codex Sinaiticus - Cartea vieții. p. 13-14. 

 

44. VOLCU, ION. Antiquae Urbis Splendor : Laurus Iacobus Giacomo, Roma, 1612. p. 

11-12. 

 

45. VOLCU, ION. Bibliocrosul voluntarilor brăileni. p. 27-28. 
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46. VOLCU, ION. Despre toleranță și discriminare. p. 29-30. (12 mai 2015 - Dezbatere 

la Biblioteca Județeană). 

 

EDITURA PROILAVIA 2016 

 

 

1. ARS stilus. Antologie de texte a Atelierului „Arta de a scrie” / Biblioteca Județeană 

„Panait Istrati” Brăila. Brăila : Proilavia, 2016, 96 p. ISBN 978-606-8375-86-1. 

 

2. BALCANICA. Vol. 10. : Poeţi români şi turci. Angela Baciu, Valentina Balaban, 

Firdevs Büyükateș, Marin Cioranu, Păun Condruț, Daniel Corbu, Ana Donțu, Teodor 

Dună, Mihail Gălățanu, Ioana Greceanu, Iulian Grigoriu, Vasile Mandric, Hasan 

Öztürk, Lucia pătrașcu, Ioan Pintea, Valentin Talpalaru, Virgil Teodorescu-Capriș, 

Ioana-Codruța Tudoriu, Ion Marin Țâru. redactor: dr. Eduard Claudiu Brăileanu; 

traducere din limba turcă: Ismail Duran; tehnoredactare: Laura Ștefan; coperta seriei: 

Candiano Priceputu. Brăila : Proilavia, 2016, 331 p. ISBN 978-606-8375-81-6. 

 

3. CIORANU, MARIN. Trepte din zero : poezii.  Marin Cioranu. Brăila : Proilavia, 2016, 

164 p. ISBN 978-606-8375-5 

 

4. 135 de ani de bibliotecă publică la Brăila : album foto – documentar. / Consiliul 

Județean Brăila, Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila. Colectivul de redacție: 

Dragoș Adrian Neagu, Corina Ciuraru, Ion Volcu, Teodora Soare; tehnoredactor: Laura 

Ștefan; traducere în limba engleză: Dragoș Adrian Neagu; traducere în limba franceză: 

Eduard Claudiu Brăileanu; corectură: Roxana Neagu; prefață: Viorel Coman. Brăila : 

Proilavia, 2016, 72 p.: il. Volum omagial realizat cu sprijinul Consiliului Județean 

Brăila. Reproduceri din documentele aflate în colecțiile Bibliotecii Județene "Panait 

Istrati" Brăila. Prefață în limbile română, franceză și engleză. ISBN 978-606-8375-77-

9 

   

5. LUNGU, CĂTĂLIN. Fugara.  Cătălin Lungu. Brăila : Proilavia, 2016, 104 p. ISBN 

978-606-8375-89-2. 

 

6. LUNGU, CĂTĂLIN. Fluturi pe asfalt.  Cătălin Lungu. Brăila : Proilavia, 2016, 76 p. 

ISBN 978-606-8375-76-2 

 

7. LUNGU, CĂTĂLIN. Nicodim sau căderile spre cer.  Cătălin Lungu. Brăila : Proilavia, 

2016, 93 p. ISBN 978-606-8375-74-8 

 

8. LUNGU, CĂTĂLIN. Zefira.  Cătălin Lungu. Brăila : Proilavia, 2016, 24 p. ISBN 978-

606-8375-73-1 

 

9. MUNTEANU, IOAN. Monumentele istorice ale orașului Brăila : o istorie ilustrată.  

Ioan Munteanu. tehnoredactare: Cerasela Georgescu; copertă: Laurențiu Munteanu; 

foto: Daniel Delighiosu, Mihai Gheorghiță, Dragoș Adrian Neagu. Brăila : Proilavia, 

2016, 168 p.: il. Bibliografie selectivă p. 166. ISBN 978-606-8375-78-6 

 

10. MUNTEANU, IOAN. Robia germană, Brăila sub ocupația dușmanului : 23 

decembrie 1916 - 10 noiembrie 1918.  Ioan Munteanu. tehnoredactare: Cerasela 
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Georgescu. Brăila : Proilavia, 2016, 248 p.: il. Bibliografie selectivă p. 244-245. 

Donație. ISBN 978-606-8375-82-3 

 

11. MUNTEANU, SILVIA ALEXANDRA; PIRON, DANA ELISABETA. Repere 

europene pentru predarea în învățământul preșcolar. = European Guidelines for 

Teaching in Preschool Education. Silvia Alexandra Munteanu, Dana Elisabeta Piron. 

referent pentru limba engleză: Ventsislava Lazarova. Brăila : Proilavia, 2016, Vol. 

Proiect în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - VET. Noi orizonturi în 

instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigențele europene privind 

învățământul preșcolar. Proiect nr. 2015-1-RO01-KA 102-014200. Durata proiectului 

01/12/2015-30/11/2016. ISBN 978-606-8375-83-0 

 

12. Picături de legendă brăileană.  Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România - Filiala Brăila. coordonator: Corina Ciuraru; redactori: Teodora 

Soare, Roxana Neagu; tehnoredactor: Cerasela Georgescu; grafică vectorială: Mihai 

Ichim. Brăila : Proilavia, 2016, 56 p.: il. Volum însoțit de 3 hărți ale orașului Brăila: 

"Pași prin vechea cetate", "Mozaic religios", "Brăila interbelică". ISBN 978-606-8375-

79-3 

 

13. PRICEPUTU, CANDIANO. Poezii.  Candiano Priceputu. Grafica aparține autorului; 

tehnoredactare și copertă: Laura Ștefan; prefață: Dumitru Anghel; notă introductivă: 

Ion Volcu I. Brăila : Proilavia, 2016, 275 p.: il. ISBN 978-606-8375-80-9 

 

14. RASTY-PETZALIS, EMILIA. Sophocles Rasty-Petzalis : farmacist și om de cultură: 

povestea familiei.  Emilia Rasty-Petzalis. prefață: dr. Nicu Teodorescu. Brăila : 

Proilavia, 2016, 110 p.: il.: facs. Bibliografie p. 107-108. Donație. ISBN 978-606-8375-

88-5 

 

15. TROPCEA, ȘTEFAN. Epigrame.  Ștefan Tropcea. Ediție îngrijită de Aurel Furtună, 

Ion Volcu; prefață: Fănuș Neagu. Brăila : Proilavia, 2015, 499 p.: foto. Lucrare realizată 

de Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la 

nașterea lui Ștefan Tropcea. Indice tematic p. 461-476. Anexe p. 478-497. ISBN 978-

606-8375-72-4 

 

2017 

 
LUCRĂRI ÎN VOLUM 

 

1. ARS stilus : antologie de texte a Atelierului "Arta de a scrie". Prefață: Dan Bistricean, 

Elisaveta Drăghici (coordonatori proiect). Brăila : Proilavia, 2016, 96 p. Antetitlu: 

Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila. ISBN 978-606-8375-86-1. 

 

2. CHIRIAC, ANGELA. Calendar 2018. Aniversări. Comemorări. Evenimente / 

Coperta: Mihai Ichim. Brăila : Proilavia, 2016, 64 p. 

 

3. CHIRIAC, ANGELA. Mihail Sebastian : bibliografie. Angela Chiriac. Brăila :  [sn] . ─ 

[sn]: , 2017, 48 p.; il. Bibliografia cuprinde publicații existente în colecțiile Bibliotecii 

Județene „Panait Istrati” Brăila. 

 



 

      
 

22 

4. LUNGU, CĂTĂLIN. Fugara.  Cătălin Lungu. tehnoredactare și copertă: Laura Ștefan; 

corector: Roxana Neagu. Brăila : Proilavia, 2017, 104 p. ISBN 978-606-8375-89-2. 

 

5. VOLCU, ION. Carte veche la Brăila : 1612-1830. Ion Volcu. prefață: prof. Ana 

Hărăpescu; tehnoredactare: Laurian Onofrei; corectură: Roxana Neagu; foto: Mara 

Croitoru. Brăila : Proilavia, 2016, 216 p.: il. Bibliografie p. 213-214. ISBN 978-606-

8375-87-8. 

 

 

 

ARTICOLE 

 

1. DRĂGHICI, ELISABETA. Câteva boabe de înțelepciune (poate) adunate de Jeane-

Claude Carrére în ”Cercul mincinoșilor”. Recenzie la: Cercul mincinoşilor. : Poveşti 

filozofice din toată lumea / Jean-Claude Carrière. În: BOEM@. : Revistă de literatură 

şi artă, Nr. 98,99,100 (apr-mai-iun. 2017), p. 62-63. 

 

2. DRĂGHICI, ELISABETA. Estetica abjecției sau decăderea umană în opera lui Pascal 

Bruckner. Recenzie la Casa îngerilor, Editura Trei. În: BOEM@. : Revistă de literatură 

şi artă,  Nr. 101,102,103 (iul-aug-sep. 2017), p. 32-34. 

 

3. DRĂGHICI, ELISABETA. Un loc meritat al afișului printre documentele de 

bibliotecă. În: BIBLIOTECA, nr. 9 (sep. 2017), p. 263-266. 

 

Articole apărute în:  

EX LIBRIS. Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, Nr. 6, dec. 2016: 

 

1. BORDEI, CARMEN. Pajura Românească - prima farmacie la Brăila. p. 48-49. 

 

2. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Tango argentinian la Bibliotecă. p. 19-20. 

 

3. CAPLEA, LAURA. Despre bibliotecile viitorului la Conferința ANBPR. p. 59-60. 

 

4. CIURARU, CORINA. Bibliotecile și noile tehnologii - Generation Code: Born at the 

Library. p. 61-64. 

 

5. CIURARU, CORINA. Conferința Atracție...prin inovație! Zalău, 26-28 oct. 2016. p. 

4-6. 

 

6. CIURARU, CORINA. Orașul ca moștenire pentru viitor, clădiri de patrimoniu și 

interes turistic. p. 57-58. 

 

7. CROITORU, MARA-LORENA. Modalități de prezervare și conservare a cărților 

de patrimoniu din colecția Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” Brăila. p. 28-29. 

 

8. NEAGU, ROXANA. Clubul de lectură. În lumea cărților [Biblioteca Județeană]. p. 

70. 

 

9. NEAGU, ROXANA. Titluri noi în bibliotecă. p. 72-76. 
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10. PETROF, JENI. Ziua Internațională a Muzicii [la Biblioteca Județeană]. p. 13-14. 

 

11. POPESCU, CAMELIA. Proiect educațional județean Colorăm viața [la Biblioteca 

Județeană]. p. 16-17. 

 

12. SOARE, TEODORA MARIA. Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” la ceas 

aniversar.  p. 1-2. 

 

13. SOARE, TEODORA MARIA. Clubul tinerilor ziariști [Biblioteca Județeană]. p. 71. 

 

14. SOARE, TEODORA MARIA. În lumea cărților prin intermediul jocurilor [la 

Biblioteca Județeană]. p. 18. 

 

15. STANCIU, DOINA. Parteneriat educațional internațional My town, your town. p. 11-

12. 

 

16. STĂNCESCU, DANA. Motivațiile brăilenilor în utilizarea serviciilor de bibliotecă.     

p. 21-22. 

 

17. TURCU, EUGENIA. Deschidere America Shelf (raftul American) la Brăila. p. 3. 

 

18. VOLCU, ION. Hebenstreit, Johann E. Museum Richterianum continens fosilia 

animalia vegetabilia, Lipsiae [Leipzig], 1743. p. 25-27. 

 

19. VOLCU, ION. Naso, Ovidius Publius. Les metamorphoses d'Ovide, Vol:I-II, Paris, 

1738.  p. 23-24. 

 

20. VOLCU, ION. Sindicatul lucrătorilor morari din Brăila.  Ion Volcu , p. 53-56. 

 

 

Articole apărute în:  

 

EX LIBRIS. Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, Nr. 7, apr. 2017: 

 

21. BORDEI, CARMEN. Asociația Hristo Botev a Bulgarilor din Brăila. Legături ale 

Brăilei cu Bulgaria. p. 38-40. 

 

22. BUZDUGAN, STELA. Jocul - o necesitate?. p. 14. 

 

23. CAPLEA, LAURA. Facebook vs. lectură. p. 9-10. 

 

24. CHIRIAC, ANGELA. Documente de arhivă în colecțiile Bibliotecii Panait Istrati : 

Primăria Municipilui Brăila. Serviciul Arhivei. Dosarul 33 din anul 1929 [...].p. 28-37. 

 

25. CIURARU, CORINA. Puterea nepieritoare a lecturii. p. 6-8. 

 

26. DRĂGHICI, ELISABETA. Colțul meu de la bibliotecă. p. 17-18. 

 

27. DRĂGHICI, ELISABETA. Revista Ecoul teatral. p. 23-24. 
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28. Proiect educațional Cultură și civilizație pe malurile Prutului și ale Dunării de Jos./ 

Corina Ciuraru, Roxana Neagu, Maria-Valentina Sava. p. 46-48. 

 

29. ENE, IRINA. Între alb și negru. p. 16. 

 

30. IONESCU, MONICA. Informatica pentru începători. p. 15. 

 

31. NEAGU, ROXANA. Titlurinoi în bibliotecă. p. 61-68. 

 

32. NEAGU, ROXANA; SOARE, TEODORA MARIA. Biblioteca Comunală Romanu. 

Biblioteca Comunală Scorțaru Nou. p. 52-53. 

 

33. PETROF, JENI. Muzica lumii între sunet și suflet. p. 13. 

 

34. SOARE, TEODORA; NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar : Doinița Mihaela 

Stanciu. p. 54-55. 

 

35. SOARE, TEODORA; NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar : Ion Volcu. p. 58-

60. 

 

36. SOARE, TEODORA; NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar : Laura Caplea. p. 

56-57. 

 

37. SOARE, TEODORA; NEAGU, ROXANA. Proiect: Șanse prin comunicare. p. 49-

51. 

 

38. STANCIU, DOINA. Concursul de cultură generală - formă de animație culturală. p. 

12. 

 

39. STĂNCESCU, DANA. Biblioteca în statistică. p. 19. 

 

40. VOLCU, ION. Penescu, Ioan. Manual de economie casnică sau datoriile morale și 

materiale ale stăpânei de casă. p. 21-22. 

 

41. VOLCU, ION. Pușkin A.S. - Magie, Repere și Destin. p. 11. 

 

42. VOLCU, ION; DRĂGHICI, ELISABETA. Albumul Armatei Române. Editura 

Librăriei Socecŭ & Co. Bucuresci, 10 mai 1902. p. 25-27. 

 

 

Articole apărute în:  

 

EX LIBRIS. Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, Nr. 8, oct. 2017: 

 

43. BORDEI, CARMEN. Comunitatea Rușilor Lipoveni din Brăila. p. 75-78. 

 

44. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Clubul de vacanță, ediția de vară, 2017. p. 39-

40. 

 

45. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Festivalul Poeților din Balcani - un proiect 
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finalizat cu succes! p. 17-18. 

 

46. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Simpozion  național - Mijloace moderne de 

atragere a publicului în biblioteci, ediția a VII-a, Brăila, 30-31 mai 2017. p. 11-12. 

 

47. BUZDUGAN, STELA. Filmul - moartea cărții?. p. 27-28. 

 

48. CAPLEA, LAURA. Conferința ANBPR – BIBLIONEXT [Conferință ANBPR - Cluj-

Napoca, 2-4 oct. 2017]. p. 87. 

 

49. CAPLEA, LAURA. Lansări de carte 2017 [la Biblioteca Județeană] - Selectiv.  . , p. 

97-100. 

 

50. CHIRIAC, ANGELA. Documente de arhivă în colecțiile Bibliotecii Panait Istrati : 

Primăria Municipilui Brăila. Serviciul Arhivei. Dosarul 33 din anul 1929. Partea a 2-a. 

[...].p. 47-56. 

 

51. CIURARU, CORINA. Interferențe profesionale la Brăila. p. 19-21. 

 

52. CIURARU, CORINA. Simpozion IT, inovație și makerpace la Brăila. p. 7-10. 

 

53. CROITORU, MARA-LORENA. Armonia culorilor și formelor - Ateier de pictură 

pentru copii. p. 24. 

 

54. DRĂGHICI, ELISABETA. Conferința Istorie, spiritualitate, cultură. Dialog și 

interactivitate - ediția a IV-a, 2017, Galați. , p. 15-16. 

 

55. DRĂGHICI, ELISABETA. Rumanien in Wort und Bild, Bukarest, 1917. p. 46. 

 

56. ENE, IRINA. Mediateca, spațiul armoniei. p. 30-31. 

 

57. MÎNZU, ADRIANA. KineDok la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”. p. 34-35. 

 

58. NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar : Adriana Ștefania Mînzu, p. 93-94. 

 

59. NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar : Elena Țiganov, p. 88-89. 

 

60. NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar : Mihai Ichim, p. 90-92. 

 

61. NEAGU, ROXANA. Titluri noi în bibliotecă. p. 101-108 

 

62. NEAGU, ROXANA; SOARE, TEODORA. Bibliotecile - parteneri în dezvoltarea 

creativă a utilizatorilor. p. 85-86. [Conferință ANBPR - București, 26-28 apr. 2017]. 

 

63. NEAGU, ROXANA; SOARE, TEODORA. Proiect Cartea vie a profesiei la 

Bibliotecă. p. 79-80 

 

64. POPESCU, CAMELIA. Mihail Sebastian și drama antisemitismului. p. 4-5. 

 

65. POPESCU, GABRIELA. Geometria sufletului. p. 32-33. 
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66. SOARE, TEODORA MARIA. Perla Bărăganului: Lacu Sărat. p. 57-61. 

 

67. SOARE, TEODORA; NEAGU, ROXANA. Biblioteca Comunală Gemenele. p. 95. 

 

68. SOARE, TEODORA; NEAGU, ROXANA. Biblioteca Comunală Movila Miresii. p. 

96. 

 

69. STANCIU, DOINA. Poznași în drum spre...celebritate. p. 29. 

 

70. STANCIU, DOINA; GHEȚU, OANA. Proiect educațional Pledoarie pentru lectură. 

p. 81. 

 

71. STĂNCESCU, DANA. Practici de lectură la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati. p. 

36-38. 

 

72. VOLCU, ION. Condică pentru trecerea pasagerilor ce intră în Principatele Române 

prin punctele Brăila și Vădeni, 1861. p. 43-44. 

 

73. VOLCU, ION. Instantanee brăilene - ediția a V-a, 2017. p. 25-26. 

 

74. VOLCU, ION. Psaltirea slavonă, document bibliofil intrat în colecțiile Bibliotecii 

Județene Panait Istrati Brăila. p. 45. 

 

75. VOLCU, ION. Simpozionul Internațional Istorie, cultură, patrimoniu - ediția a X-a, 

Iași. p. 13-14. 

 

2018 

 
1. BRĂILA - 650 de ani de atestare documentară: 1368-2018 : mapă cu cărți poștale 

ilustrate / editor: Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila.- Brăila : Proilavia, 2018. 

Mapa conține 24 de cărți poștale cu imagini din Brăila de azi și de altădată.  

 

2. CHIRIAC, ANGELA. Calendar 2019. Aniversări. Comemorări. Evenimente 

.Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", 2018. 60 p. 

 

3. CHIRIAC, ANGELA. Panait Istrati : bibliografie. Angela Chiriac. Brăila : Biblioteca 

Judeţeană "Panait Istrati", 2018, 44 p.; il. Bibliografia cuprinde publicații existente în 

colecțiile Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila. 

 

4. LUCEAFĂRUL LITERAR ȘI ARTISTIC : Revistă literară / Director și editor: 

Dragoș Adrian Neagu; Consultanți: Marian Căpățînă, Viorel Coman; Redactor șef: 

Eduard Claudiu Brăileanu.- Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila, 2018, 

Serie nouă - 

 

5. MERCUR ECONOMIC : Serie nouă / Director: Dragoș Adrian Neagu; Director 

onorific: Ștefan Fusea; Redactor șef: Corina Ciuraru; Redactori Teodora Soare, Roxana 

Neagu.- Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila; Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură, 2018 - 
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Articole: 

 

1. DRĂGHICI, ELISABETA. Principii pentru creșterea rațională a educatorilor în sec 

XX reflectate în Cărticica Furnicilor. În: Biblioteca, 2018 

2. DRĂGHICI, ELISABETA. Relația dintre cultură și societate-delimitări conceptuale. 

În: Analele Universității Dunărea de Jos, Galați, Fascicula XX, 2018. 

3. VOLCU, ION. Aspecte privind clasarea, evaluarea, conservarea și valorificarea 

colecției de carte veche românească din cadrul Bibliotecii Județene I.N. Roman din 

Constanța. Studiu de caz. În: Unitatea limbii și culturii române, volum editat de 

Academia Română, Filiala Timișoara și Institutul de studii banatice Titu Maiorescu, 

Editura Academiei Române, Timișoara, pp. 603-611. 

 

 

Articole apărute în:  

 

EX LIBRIS. Buletinul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, Nr. 9, 2018: 

 

1. BORDEI, CARMEN. Comunitatea evreilor din Brăila. p. 63-66. 

2. BRĂILEANU, EDUARD CLAUDIU. Povești din Africa - o activitate inedită la 

Bibliotecă. p. 23-24. 

3. CAPLEA, LAURA. Lansări de carte 2018 [la Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" 

Brăila] : selectiv. p. 106-108. 

4. CHERCIU, CAMELIA AURELIA. Construim împreună. p. 87. 

5. CHERCIU, CAMELIA AURELIA. KAGAMI - Club de lectură, artă, haiku [la 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila].p. 35-36. 

6. CHIRIAC, ANGELA. Vasile Băncilă - Vocația prieteniei : Prietenia cu Lucian Blaga; 

O scrisoare a lui Lucian Blaga către Vasile Băncilă în colecțiile Bibliotecii Județene 

„Panait Istrati” Brăila. p. 55-62. 

7. CHIRIAC, VALENTINA. Împreună suntem BRAVO. p. 33-34. 

8. CIURARU, CORINA. Alături de biblioteca mea! p. 15-16. 

9. CIURARU, CORINA. Am spart gheața! p. 82-84. [Makerspace în Biblioteca 

Județeană „Panait Istrati” Brăila - Clubul de Robotică, Electronică, Programare și 

Mecanică] 

10. CIURARU, CORINA. Biblioteca, dezvoltare și Agenda O.N.U. 2030. p. 12-14. 

11. Atelier de instruire organizat la Chișinău, 29-30 martie 2018. 
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12. CIURARU, CORINA; BOTEZ, ŞTEFANIA. Portul popular românesc. p. 8-11. 

13. DRĂGHICI, ELISABETA. Colecția Romeo Voinescu - donație de Valeria Ursan. p. 

52-54. 

14. DRĂGHICI, ELISABETA. Un loc meritat al afișului printre documentele de 

bibliotecă. p. 263-266. 

15. IACOB, SILVIA. Călători pe mapamond. p. 31-32. 

16. IONESCU, MONICA. Clubul lui Prichindel. p. 27-28. 

17. LALU, DOINA. Atelierul de cusături - formă inedită de terapie. p. 29-30. 

18. NEAGU, ADRIAN DRAGOŞ. Biblioteca și informația de afaceri. p. 85-86. [Ziarul 

Mercur Economic, editat de Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila]. 

19. NEAGU, ADRIAN DRAGOŞ. Misterul ceasului din perete. Cronică cinematografică. 

p. 47. 

20. NEAGU, ROXANA. Timpul poveștilor. p. 88-89. 

21. NEAGU, ROXANA. Titluri noi în bibliotecă. p. 100-105. 

22. NEAGU, ROXANA; SOARE, TEODORA MARIA. Biblioteca Comunală Tudor 

Vladimirescu; Biblioteca Orășenească Însurăței. p. 98-99. 

23. NEAGU, ROXANA; SOARE, TEODORA MARIA. Expoziție permanentă Hugo 

Mărăcineanu. p. 21-22. 

24. NECULA, ANGELICA. Lumea la un click distanță. p. 112-113. 

25. SOARE, TEODORA MARIA; NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar: Camelia 

Aurelia Cherciu. p. 92-94. 

26. SOARE, TEODORA MARIA; NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar: Elena 

Drăgan. p. 90-91. 

27. SOARE, TEODORA MARIA; NEAGU, ROXANA. Portret de bibliotecar: Laurian 

Onofrei. p. 95-97. 

28. STANCIU, DOINA. Ziua Internațională a Cititului Împreună 2018. p. 19-20. 

29. STĂNCESCU, DANA. Biblioteca în statistici. p. 109. 

30. VOLCU, ION. Basarabie, floare de dor! Concurs școlar. p. 17-18. 

31. VOLCU, ION. Brăila - 650 de ani de istorie! p. 1. 

32. VOLCU, ION. Revista Viața Basarabiei (1932-1944). p. 44-47. 

 

 

2019 
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I. Monografii 
 

1.LUNGU, CĂTĂLIN. Serios ?.  Parol (text și copertă: Cătălin Lungu). 

corectură: Stela Buzdugan. Brăila : Proilavia, 2019, 151 p.: il. ISBN 978-606-8972-27-

5 

   

 

 

 

II. Referințe 
 

1.CIURARU, Corina. Venim la Festivalul Peștelui să le sădim copiilor 

dragostea pentru obiceiuri și meșteșuguri : Interviu / cu Corina Ciuraru, coordonatoarea 

atelierelor „Poveștile iei”; realizat de Liliana Nistor; Festivalul Peștelui Brăila, Ediția I, 

19-22 septembrie 2019, Faleza Dunării. În: OBIECTIV, An 16, Nr. 4680 (19 sep. 2019) 

- Supliment, p. 4 

 

2.BRĂILEANU, Eduard Claudiu. ”Nu este o simplă teorie aceea că poveștile 

sunt pentru toate vârstele” : [interviu] / cu Eduard Claudiu Brăileanu, Biblioteca 

Județeană; realizat de Adriana Burlacu / ”Fabrica de povești”, proiect finanțat prin 

programul Erasmus. În: BRĂILA, An 22, Nr. 1784 (16-22 feb. 2019), p. 2; Nr. 1785 (23 

feb. - 1 mar. 2019), p. 5 

 

III.    Articole în publicații periodice 
 

Din păcate datorită angrenării a peste 30 de angajați din zona specialiștilor în 

proiectului Școala de vară dunăreană – activități educative non formale pentru zona 

FLAG Brăila, a fost necesară translarea la finele anului 2019 a celor două publicații 

periodice editate de Biblioteca. Colegii din zona redacțională au coordonat efectiv în 

perioada aprilie – august un atelier de scriere creativă. 

 

 

LUCRĂRI LA EDITURA PROILAVIA 

 
1. Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila. Legende ascunse în valuri : antologie 

de texte literare. Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila. tehnoredactare și copertă: 

Cerasela Georgescu; coordonatori proiect și corectură: Teodora Soare, Roxana Neagu. 

Brăila : Proilavia, 2019, 199 p. ISBN 978-606-8972-30-5 

 

2. BUDAN, CAMELIA CORNELIA. Sancta simplicitas.  Camelia Cornelia Budan. 

Brăila : Proilavia, 2019, 88 p. ISBN 978-606-8972-23-7 

 

3. Captivi în imaginar : antologie de texte SF&F a Atelierului "Arta de a scrie"ed.: 

Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila ; Selecție texte și coodonare literară: Mircea 

Cărbunaru ; Coordonator proiect Arta de a scrie: Elisaveta Drăghici ; Consultant: 

Gabriel Leonard Sîrbu ; Corectura: Roxana Neagu ; Ilustrare grafică: Andreea-Florina 

Voicu ; Copertă și tehnoredactare: Laurian Onofrei. Brăila : Proilavia, 2019, 76 p. ISBN 

978-606-8972-24-4 
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4. LUNGU, CĂTĂLIN. Serios ?.  Parol (text și copertă: Cătălin Lungu). corectură: Stela 

Buzdugan. Brăila : Proilavia, 2019, 151 p.: il. ISBN 978-606-8972-27-5 

 

5. Mini-guide "Clubs Europe 2017-2019" : Licée Théorique "Nicolae Iorga" Brăila, 

Roumanie. Coordinateurs: Lumința Moldoveanu, Elena Luminița Tudor, Laura Elena 

Ion, Ionica Stupariu. Brăila : Proilavia, 2019, 52 p.: il. Proiectul Erasmus + "Clubs 

Europe: création des clubs européens et renforcement des activité existantes". 

Coordinateur: Association "Jean Monnet" Paris, France. ISBN 978-606-8972-25-1 

 

6. MOLDOVEANU, LUMINIȚA. La chanson francophone en classe de fle : Mémoire. 

Réalisation: Luminița Moldoveanu. Brăila : Proilavia, 2019, 84 p. ISBN 978-606-8972-

21-3 

 

7. MOLDOVEANU, LUMINIȚA. Poétique célinienne dans le roman La Fosse écrit par 

Eugène Barbu : Guide pédagogique. Luminița Moldoveanu. Brăila : Proilavia, 2019, 

136 p. Bibliographie p. 131-136. ISBN 978-606-8972-28-2 

 

 

8. MUNTEANU, IOAN. Pe urmele vechilor conace brăilene : documente pentru viitor. 

Ioan Munteanu. tehnoredactare și prelucrare imagini: Cerasela Georgescu; foto: Ionel 

Avram, Daniel Delighiosu, Dragos Adrian Neagu, Gelu Pușcașu, Radu Stanciu, Iulian 

Zamfir. Brăila : Proilavia, 2019, 116 p.: il. ISBN 978-606-8972-20-6 

 

9. MUNTEANU, IOAN. Teatrul "Maria Filotti" Brăila : Orizont monografic: 2009-2019. 

de Ioan Munteanu. Brăila : Proilavia, 2019, 361 p.: il. ISBN 978-606-8972-29-9 

 

10. MUNTEANU, IOAN. Primarii Brăilei de-a lungul vremurilor. Brăila : Proilavia, 2019, 

242 p.: il. ISBN 978-6068972-32-9 

 

11. Murgoci - Un secol de istorie : 1919-2019: culegere de studii și articole ale profesorilor 

și elevilor Colegiului Național "Gheorghe Munteanu Murgoci", Brăila / Volum 

coordonat de Ștefan Aftodor; text îngrijit de Daniela Drăghici și Ingrid-Monica 

Iarovschi. Brăila : Proilavia, 2019, 178 p.: il. Bibliografie la sfârșitul capitolelor. ISBN 

978-606-8972-22-0 

 

12. RADU, SILVIU. Codex Aureus - Ultimul pion : roman. Silviu Radu. Brăila : Proilavia, 

2019, 347 p. Volumul 3 al trilogiei Codex Aureus . ISBN 978-606-8972-26-8 

 

 

 

A4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

 

 

Pentru cunoaşterea cât mai complexă a utilizatorilor, Biblioteca a apelat la o serie 

de modalităţi de informare în legătură cu expectanţele beneficiarilor, nivelul de pregătire 

intelectuală, domeniile de interes etc., prin efectuarea analizei preferinţelor de lectură prin 

monitorizarea cererilor de achiziţie din partea acestora precum şi prin studiului datelor 

statistice lunare privind preferinţele de lectură. De asemenea, pe holul de la parterul 

bibliotecii este amenajată o căsuţă poştală, care preia în permanenţă sugestiile utilizatorilor 
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referitoare la achiziţii, programul de funcţionare al bibliotecii, condiţiile de lectură, atitudinea 

bibliotecarilor etc. 

Beneficiarul-ţintă al programelor: 

• Pe termen scurt, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila are în vedere 

utilizatorii de vârstă preşcolară şi şcolară - elevi şi studenţi, care reprezintă mai mult de 

jumătate din utilizatorii activi ai serviciilor noastre. De asemeena ne vom concentra şi asupra 

activităţilor cu adolescenţii şi persoanele de vârsta a treia. 

• Pe termen lung, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila răspunde cerinţelor 

de lectură, studiu şi informare a întregii comunităţi judeţene. 

 Datorită complexității evenimentelor precum și a categoriilor foarte variate de 

utilizatori în toamna anului 2015 a fost angajat un sociolog care va realiza studii specifice 

privind utilizatorii bibliotecii și eficiența programelor și activităților. Pentru anul 2016 n 

propunem realizarea unui barometru cultural pentru județul Brăila 

A5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 

 

Activitatea instituției se adresează întregii comunități a Municipiului Brăila, structura de 

vârstă și socio-profesională fiind prezentată în tabelul de la punctul următor. 

 

A6. Profilul beneficiarului actual. 

 

 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Utilizatori activi 6947 6462                 5643       6362 

Reînscrişi / vizaţi  3772 3282 3188 3282 

Nou înscrişi  3175 3180 2455 3080 

U
ti

li
za

to
ri

 n
o
u

 î
n

sc
ri

şi
 

D
u

p
ă
 s

ta
tu

tu
l 

o
cu

p
a
ţi

o
n

a
l 

 

Profesii 

intelectuale  

302 % 270 

 

 

 

 

% 138 % 270 

 

 

 

 

% 

9,5 8,5 5,62 8,5 

Tehnicieni / 

maiştrii  

16 0,5 27 0,8 10 0,41 27 0,8 

Funcţionari  221 7 236 7,4 146 5,95 236 7,4 

Muncitori  150 4,7 142 4,5 98 3,99 142 4,5 

Elevi  1455 45,8 1467 46,2 1115  45,42 1367 46,2 

Studenţi  174 5,5 167 5,3 135 5,50 167 5,3 

Pensionari  268 8,4 271 8,5 197 8,02 271 8,5 

Casnice  158 5 159 5 135 5,50 159 5 

Şomeri  78    2,5 61 1,9 48    1,96 61 1,9 

Alte 

categorii  

353 11,1 380 11,9 433 17,64 380 11,9 

D
u

p
ă
 

v
â
rs

tă
 

 

sub 14  680 21,4 670 21,1 604 24,60 670 21,1 

14-25  1001 31,5 1023 32,1 703 28,64 1023 32,1 

26-40  632 19,9 632 19,9 498 20,29 632 19,9 

41-60  653 20,06 643 20,2 617 19,63 643 20,2 
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peste 61  209 6,6 212 6,7 189 6,84 212 6,7 

D
u

p
ă
  

n
a
ţi

o
n

a
li

ta
te

 

 

români  3153 100 3173 99,8 2441 99,43 3073 99,8 

maghiari  

 

0 0 0 0  0 0 0 
 

alte 

naţionalităţi  

 

22 0,7 7 0,2 14 0,57 7 0,2 

D
u

p
ă
 

 s
ex

 

 

bărbaţi  

 

1178 37,1 1294 36,16 925 37,68 1294 36,16 

femei  

 

1997 62,9 2285 63,84 1530 62,32 2285 63,84 

 

 

Numai pentru anul 2019 elementele de statistică și dinamică a serviciului tradițional 

privind lectura publică este prezentat sintetic mai jos, indicatorii fiind oarecum similari și 

pentru ceilalți ani din perioada analizată. 

 

 Ianuarie – Octombrie 2019 

Utilizatori activi 6.362 

Util. reînscriși 3.282 

Util. înscriși 3.080 

Total vizite  80.982 

Vizite directe 41.469 

Documente difuzate 98.980 

Activități culturale 1.827 

Participanți a.c. 39.218 

Expoziții  87 

Doc./zi* 495 

Doc./ utiliz. activ 22.5 

Frecventa medie 

zilnică 

405 

Vizite/ utiliz. activ 18.4 

Participanți/activitate 21.5 

 

 

Indicele de lectură a populației  

Total documente consultate  =  98.980  = 0,48 

        Total populație                 203.876 
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Indicele de lectură a utilizatorilor  bibliotecii 

Total documente consultate = 98.980= 15.55 

Total utilizatori activi               6.362         

 

 

Indicele de circulație a fondului de carte 

Total documente consultate = 98.980   = 0,3 

Total fond documente              326.098 

 

 

Indicele de atragere a populației la lectură 

Total utilizatori activi            = 6.362    = 0,031 (3,1%)  

Total populație municipiu        203.876 

 

 

Indicele de participare la serviciile bibliotecii: 

 

Total vizite la bibliotecă   =     80.982= 0,39 vizite la bibliotecă/locuitor  

Total populație municipiu        203.876 

 

 
Indicele mediu de participare la serviciile bibliotecii (altele decât împrumut de 

carte): 

 

Total participanți la acțiuni=   39.218= 21.5 persoane/acțiune  

Total programe culturale          1.827 

 

 

 

% Indice de cuprindere a populaţiei la activităţile bibliotecii: 

 

Total populație municipiu   =  203.876 = 19.23% din total populație  

Total participanți activități       39.218 

 

 

 

Număr utilizatori activi per total angajați bibliotecă: 

 

6.362 utilizatori activi = 94.9 

                67 total angajați 

 

Număr utilizatori activi per total personal specialitate: 

  6.362 utilizatori activi   =  259.6  

     24,5 bibliotecari 
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B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia 

 
A1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional 

şi la strategia culturală a autorităţii 

 

Prin programele sale profesionale, Biblioteca a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi 
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obiectivelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: 

a. modernizarea mijloacelor tehnice şi de spaţiu; 

b. realizarea programului manifestărilor culturale; 

c. asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 

I. Modernizarea mijloacelor tehnice si a spatiilor bibliotecii: s-a pus accent pe 

creşterea nivelului de dotare tehnică şi pe întreţinerea aparaturii în stare perfectă de 

funcţionare. În acest sens, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila a beneficiat de resurse 

bugetare asigurate de prin bugetele anuale alocate de către Consiliul Judeţean Brăila, precum 

şi din proiecte finanțate din fonduri publice. 

Proiectele cu finanțare externă au reprezentat o activitate deosebit de importantă 

în ultimii doi ani deoarece acestea au în vedere dezvoltarea a noi spații destinate activităților 

de bibliotecă. Pe Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 au fost 

scrise și câștigate un număr de patru proiecte dintre care unul în parteneriat cu Consiliul 

Județean Brăila. Suma atrasă prin aceste este aproape de 2.000.000 lei, cu o contribuție medie 

de aproape 11 %. 

Alocarea în perioada analizată a credite bugetare de dezvoltare din partea 

Consiliului Județean Brăila în sumă de peste 1.600,000 lei, nu face decât să consființească 

această perioadă ca fiind una dedicată dezvoltării și modernizării serviciilor de bibliotecă. 

Unul din serviciile unice din România creat în acest mod este Spațiul Creativ Comunitar 

(Makerspace) destinat dezvoltării aptitudinilor tehnice având la bază conceptul STEAM 

(Știință Tehnologie Inginerie Matematică). 

Tot această perioadă a fost dedicată îmbunătățirii spațiilor de bibliotecă, astfel a 

fost creat un spațiu dedicat unui laborator de restaurare hârtie, laborator imperios necesar 

stabilizării și restaurării fondului vechi de documente aflat pe suport papetar. 

Din păcate cu toate eforturile nu am reușit autorizarea PSI a spațiului unde 

biblioteca își desfășoară activitățile. 

II. Programul manifestărilor culturale a urmărit să satisfacă nevoile culturale şi 

de lectură ale comunităţii în general şi să impună Biblioteca drept centru de educaţie 

permanentă; de asemenea, s-a urmărit diversificarea şi creşterea nivelului calitativ al 

informaţiilor, realizarea de parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, ONG-uri etc.. 

Programul a avut la bază calendarul aniversărilor anuale, dar a inclus totodată şi activităţi cu 

caracter periodic, anual. Activităţile organizate au avut un public ţintă bine definit: de la desene 

şi expoziţii pentru cei mici, la concursuri literare şi pe teme de cultură generală pentru elevi de 

gimnaziu şi liceu, de la mese rotunde pe teme de interes general la manifestări cu ţinută 

ştiinţifică. 

Astfel structura manifestărilor culturale altele decât serviciile tradiționale de informare 

și documentare are următoarea structură în perioada raportată. 
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Impactul ofertei culturale a Bibliotecii Judeţene este dovedit de numărul mare al 

participanţilor, care se ridică pentru toată perioada raportată la  151.172 persoane, o cifră destul 

de apropiată de totalul populației municipiului Brăila. Acest nivel de participare din partea 

comunității nu face decât să definească importanța bibliotecii prin rolul său din ce în ce mai 

accentuat de hub cultural și educațional pentru comunitatea brăileană. 

III. Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ 

- în conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila s-a 

implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice 

municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin: 

- participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar la 

bibliotecile publice din judeţ şi la activităţile de amploare organizate la nivel local; 

- donaţii de carte către bibliotecile din judeţ, atât din fondurile provenite de la 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Bucureşti, pe baza parteneriatului dintre Minister 

şi Editura Intact, cât şi din donaţiile oferite bibliotecii judeţene de persoane particulare; 

- organizarea a două colocvii profesionale (martie şi noiembrie), la sediul 

Bibliotecii, cu participarea bibliotecarilor din judeţ; 
- cursuri de pregătire profesională la sediul Biblioteci Judeţene ”Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea, pentru 40 de bibliotecari, în anul 2018; 
- cursuri de acreditare ECDL pentru tot personalul de la Makerspace, în noiembrie 
2017; 
- participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar la bibliotecile 
publice din judeţ și la activităţile de amploare organizate la nivel local; 

Cel mai important capitol al implicării Bibliotecii Judeţene în activitatea reţelei 

bibliotecilor publice din judeţ în perioada analizată este, fără îndoială, urmărirea implemetării 

Strategiei de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice al Judeţului Brăila în perioada 

2014 - 2020, strategie adoptată de către Consiliul Judeţean Brăila la finele lunii noiembrie. 

Strategia caută să dezvolte prin proiecte dezvoltarea sistemului de biblioteci publice din judeţ 

reducând astfel clivajul informaţional între capitala reşedinţă de judeţ şi mediul mic urban şi 

rural din judeţ. 

 

 

 

 

A2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

 

Toate activitățile culturale realizate de bibliotecă au ca direcție de adresare comunitatea 

brăileană, în special populația municipiului Brăila. Dacă prin impactul ofertei culturale a 

Bibliotecii Judeţene a fost dovedit de numărul mare al participanţilor. În ceea ce privește 

numărul de persoane înscrise la bibliotecă, în baza de date se află un număr de 48.041, rezultând 

astfel că 22,67 % din populația municipiului este înscrisă la bibliotecă. 

 

Număr de acţiuni culturale 

2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

2016-2019 
1354 1599 1537 2045 1827 7008 

Nr. Pers. 35182 31076 45696 39218 151172 
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Indicele de lectură a populaţiei  = Total documente de bibliotecă consultate   

                                                          Total populaţia municipiului2 

 

2016 – 136.477 / 214.002  = 0.63 

2017 – 132.493 / 214.002 = 0.61 

2018 – 120.426 / 214.002 = 0.56 

2019 – 98.980 / 203.876   = 0.48 

 

Indicele de lectură a utilizatorilor bibliotecii = Total documente consultate   

                                                                                Total utilizatori înscrişi      

2016 – 136.477 / 6.947 = 19.6 

2017 – 132.493 / 6.462= 20.5 

2018 – 120.426 / 5.643 = 21.3  

2019 – 98.980 / 4.400 = 22.5 

 

Indicele de circulaţie a fondului de carte = Total documente consultate  

                                                                         Total fond de documente 

2016 – 136.477 / 332.068 = 0.41 

                           2017 - 132.469 / 335.900 = 0,39 

2018 – 120.426 / 326.098 = 0,37 

2019 – 98.980 / 326.098 = 0.3 

 

 

Indicele de atragere a populației la lectură = Total utilizatori activi 

                                                                             Total populația municipiului 

  

2016 – 6.947 / 214.002 = 0,032 (3,2%) 

                        2017 – 6.462 / 214.002 = 0,03 (3%) 

2018 – 5.643 / 214.002 = 0,026 (2.6%)  

2019  - 4.400 / 203.876 =  0,021 (2.1%)  

                     
2 Datele referitoare la populaţia municipiului sunt preluate din Anuarul Statistic al 

Judeţului Brăila.  
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Indicatori de productivitate în perioada 2016 – 2019 pentru alte servicii privind 

informarea și documentarea utilizatorilor oferite de bibliotecă: 

 

Rezervări titluri 2.059 

Informații oferite 40.443 

Referințe și bibliografii oferite 1.476 

Documente copiate pe hârtie (nr. pagini) 5.718 

Programe și evenimente culturale 7.008 

Nr. sesiuni Internet  24.350 

 

 

A3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

 

Prin programele sale profesionale, Biblioteca a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi 

obiectivelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: 

a. modernizarea mijloacelor tehnice şi de spaţiu; 

În această direcție activitatea Bibliotecii a urmărit menținerea spațiilor funcționale concomitent 

cu îmbunătățirea dotării acestora raportat la activitățile instituției. Astfel au fost mențiune în 

permanentă funcțiune echipamentele de IT&C ce deservesc sectoarele de relații cu publicul. 

Au fost achiziționate publicații conform normativelor legale precum și au fost îndeplinite 

condițiile privind ergonomia lecturii ori utilizării echipamentelor. Mai mult, în ultimii ani 

2017-2019, au fost întreprinse toate activitățile vizând modernizarea și reabilitarea spațiilor 

privind securitatea utilizatorilor și a colecțiilor. Majoritatea programelor de investiții sunt 

alocate tocmai acestor activități de modernizare care au nevoie de importante credite bugetare 

pentru a fi pus în aplicare. 

b. realizarea programului manifestărilor culturale; 

Programele culturale au ca principal scop promovarea lecturii, moștenirii culturale locale 

alături de promovarea instituției, cele 7008 de activități derulate de instituție sunt mai mult 

decât grăitoare privind modalitatea prin care biblioteca caută să atragă cât mai mulți membri ai 

comunității spre acțiuni dedicate fiecărei categorii de vârstă, și prin aceasta la bibliotecă pentru 

a descoperi, pe această cale și serviciile de informare și documentare pe care Biblioteca le oferă 

comunității 

c. asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 
Activitatea de coordonare a bibliotecilor comunale se realizează printr-un program mixt de 

instruire la sediul Bibliotecii în două sesiuni anuale, cu precădere primăvara și toamna, urmat 

apoi de două verificări în teren a bibliotecilor comunale și orășenești din județ. 

 

 

C). Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de 

restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai buna 

funcţionare, după caz 

 
C1. Măsuri de organizare internă 

 

Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila funcţionează în baza Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila Nr. 

86 din 24 aprilie 2017 şi a Organigramei şi Statului de Funcţii, aprobate prin Hotărârea 
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Consiliului Judeţean Brăila Nr. 303 din 21 decembrie 2017, în temeiul art. 44 punctul 4 din 

Legea nr. 334/2002 privind legea bibliotecilor- republicată. 

S-a ţinut, de asemenea, cont de modificările survenite în utilizarea anumitor spaţii, 

proiecte cu finanțare externă, ale bibliotecii. Date fiind aceste schimbări, am considerat 

implicită adaptarea fişei postului cu atribuții și responsabilități noi, imediat ce noua organizare 

privind funcționarea și  desfăşurarea activităţii impunea acest lucru.  

Pe linia implementării SCIM au fost adaptate la legislație standardele și procedurile 

specifice, au fost elaborate documentele care atestă implementarea și respectarea standardelor. 

În anul 2019 instituția a fost auditată și a început implementarea ISO 9002 privind cxalitatea. 

În anul 2017 a fost actualizat Regulamentul de Organizare și Funcționare, care a fost 

înaintat Consiliului Judeţean Brăila spre aprobare, fiind adoptat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Brăila Nr. 86 din 24 aprilie 2017 și pus în aplicare prin Decizia managerului bibliotecii 

Nr. 123 din 05 mai 2017.  

De asemenea au fost actualizate Regulamentul Intern și Regulamentul Intern privind 

relația bibliotecii cu utilizatorii, dezbătute și aprobate în cadrul Consiliului Administrativ și 

puse în aplicare în anul 2017.  

 

C2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 

În perioada 2016 - 2019, date fiind reglementările bugetare şi politica de personal 

aplicată la nivelul întregii ţării (avem în vedere Legea Nr. 153/2017 – Legea- cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice), Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila 

a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite respectiv Consiliului Judeţean Brăila, 

anual Organigrame și Stat de Funcţii care prevedea menţinerii numărului de posturi la 69, din 

care 66 posturi ocupate și 3 posturi pe perioadă determinată necesare derulării proiectelor. 

Activitatea de  promovare a fost organizată în luna noiembrie 2019 și a fost finalizată 

cu succes, având în vedere rezultatele bune obținute de salariații care au participat la examenele 

de promovare ce vor fi încadrați pe noile grade și trepte profesionale începând cu data de 

01.01.2020. 

Anexa 2 – Organigrama și Statul de funcții aprobat de către consiliul Județean Brăila 

 

 

 

 

 

C3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

 

Conform prevederilor legislative, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila 

funcţionează Consiliu Administrativ cu rol consultativ format din 7 membri care este condus 

de directorul instituției în calitate de președinte, 3 şefi de serviciu, 1 șef de birou, contabilul şef 

și reprezentantul sindicatului cu rol de observator și un reprezentant al autorității finanțatoare. 

 În cadrul Consiliului de Administrativ, convocat de managerul bibliotecii în calitatea 

sa de președinte, au fost dezbătute și propuse spre înaintare spre aprobare Consiliului Județean 

Brăila, principalele aspecte legate de bunul mers al activităţii specifice: programul de activitate, 

proiectul de buget, planul de investiţii şi modernizări, modificările în structura organizatorică, 

calendarul activităţilor culturale etc.  

În anul 2019 - Consiliul Administrativ al Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila s-

a întrunit de 4 ori.  

Precizăm faptul că toate şedinţele Consiliului Administrativ au fost finalizate prin 

încheierea proceselor verbale, în care sunt menționate aspectele propuse și dezbătute de pe 
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ordinea de zi.  

În sprijinul activității de specialitate și administrative din cadrul Bibliotecii Județene 

„Panait Istrati” Brăila, funcționează și alte organisme de conducere colectivă, cu rol 

consultativ:  

1) Consiliu consultativ format din 7 membri,  specialiști în domeniu numiți prin 

decizie a directorului. 

2) Comisii de specialitate: 

a) – comisia de achiziţii a documentelor specifice bibliotecii; 

b) - comisia de casare a documentelor specifice bibliotecii; 

c) - comisia pentru încadrarea, formarea, perfecţionarea şi promovarea 

personalului; 

d) – comisia de monitorizare și control intern managerial; 

3) Comisii tehnice: 

a. - comisia de achiziţie şi recepţie a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 

b. - comisia de casare a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 

c. - comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; 

d. – comisia pentru situații de urgență; 

e. -  comisia de sănătate şi securitate în muncă. 

 

 

 

 

C4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare) 

 

Este vizibilă staționarea structurii de personal din cadrul bibliotecii, în perioada 

analizată structura de personal a bibliotecii a rămas aceeași, fără a înregistra variații, trebuie să 

menționez că din această structura de personal 3 posturi de bibliotecar sunt pe perioadă 

determinată, fiind condiție în proiectele din fonduri publice 

 

 

 
 2016 2017 2018 2019 

De conducere 9 1 director 

1 contabil-şef 

3 şefi serviciu 

3 şef birou 

1 șef form. 

muncitori 

8 1 manager 

1 contabil-şef 

3 şefi serviciu 

2 şef birou 

1 șef form. 

muncitori 

8 1 manager 

1 contabil-şef 

3 şefi serviciu 

2 şef birou 

1 șef form. 

muncitori 

8 1 manager 

1 contabil-şef 

3 şefi serviciu 

2 şef birou 

1 șef form. 

muncitori 

De specialitate 45 34 bibliotecari  

2 op. date 

2 analist pro. 

1 ing. sistem 

1 conservat. 

1 restaurator 

1 redactor 

1 tehnored. 

1documentar. 

1 sociolog  

1 corector 

 

45 34 bibliotecari  

2 op. date 

2 analist pro. 

1 ing. sistem 

1 conservat. 

1 restaurator 

1 redactor 

1 tehnored. 

1documentar. 

1 sociolog  

1 corector 

 

45 34 bibliotecari  

2 op. date 

2 analist pro. 

1 ing. sistem 

1 conservat. 

1 restaurator 

1 redactor 

1 tehnored. 

1documentar. 

1 sociolog  

1 corector 

 

45 34 bibliotecari  

2 op. date 

2 analist pro. 

1 ing. sistem 

1 conservator 

1 restaurator 

1 redactor 

1 tehnored. 

1documentar. 

1 sociolog  

1 corector 

 

Administrativ 9 2 cons. jur 

2 economiști 
9 2 cons.jur 

2 economiști 
9 2 cons.jur 

2 economiști 
9 2 cons.jur 

2 economiști 
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1 referent 

2 muncitori 

calif.legători 

1 muncitor 

necalif.legător 

1 șofer 

1 referent 

2 muncitori 

calif.legători 

1 muncitor 

necalif.legăt 

1 șofer 

1 referent 

2 muncitori 

calif.legători 

1 muncitor 

necalif.legăt 

1 șofer 

1 referent 

2 muncitori 

calif.legători 

1 muncitor 

necalif.legăt 

1 șofer 

De întreţinere 6 4 îngrijitori 

2 muncitori 

calificati 

6 4 îngrijitori 

2 muncitori 

calificati 

6 4 îngrijitori 

2 muncitori 

calificati 

6 4 îngrijitori 

2 muncitori 

calificati 

TOTAL 69 69 69  69 

 

 (În Anexa 2 la prezentul raport Organigramele și Statele de funcții din perioada 2016 – 

2019) 

 

Perfecționările și cursurile din perioada 2016 - 2019 

 

Din păcate datorită creditelor bugetare influențate de tendința de dezvoltare a 

serviciilor a condus la stoparea cursurilor de perfecționare pentru personalul instituției . 

Activitatea de perfecționare a personalului va fi reluată cel mai probabil în anul 2021, după 

finalizarea etapei de dezvoltare ce cuprinde realizarea Bibliotecii Digitale a Brăilei. 

 

       În perioada 2016 – 2019 nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare 

 

Toate evaluările personalului în perioada analizată au fost la maxim.  

 

 

Promovarea personalului din instituţie. 

Promovările  promovările pentru perioada 2016 - 2019 au avut loc în trimestrul al 

IV-lea al anului 2019. După cum urmează: 

3 posturi de bibliotecari pentru gradul S IA 

3 posturi de bibliotecari pentru gradul S I 

1 post de bibliotecar pentru treapta M IA 

1 post de redactor pentru gradul S I 

1 post de tehnoredactor pentru S I 

1 post de corector pentru gradul S II 

1 post de restaurator pentru gradul profesional S 1 

 

 

 

C5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri / 

refuncţionalizări ale spaţiilor 

 

In intervalul de peste 138 de ani de funcţionare, Biblioteca Judeţeană „Panait 

Istrati” Brăila a cunoscut transformări majore şi reamenajări periodice, atât pe fondul 

dezvoltării colecţiilor, cât şi datorită necesităţilor de diversificare a ofertei de servicii pentru 
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utilizatori. 

Derularea proiectului Biblioteca Judeţeană „Panait htmti”Brăila - un pol de 

dezvoltare a turismului cultural în judeţul Brăila a presupus o orientare a alocării de fonduri 

în special pentru achiziţionarea de noi publicaţii, o restructurare a colecţiilor prin premisa 

viitoarelor servicii derulate în noul spaţiu. În cadrul acestui foarte important proiect de 

dezvoltare al Bibliotecii, directorul instituţiei în colaborare cu şefii de serviciu au lucrat 

alături de specialiştii Consiliului Judeţean Brăila la creionarea strategiei de marketing, iar în 

perioada ulterioară cu proiectantul în vederea definirii unor fluxuri şi funcţionalităţi optime a 

spaţiilor. În perioada 2016-2019, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila a beneficiat de 

următoarele spaţii: 
• Sediul central, şi secţiile Mediatecă, Ludotecă şi Sala de Lectură. Depozit 

General. 

situat în Piaţa Poligon Nr. 4 în corpul reabilitat; 

• Secţia Împrumut de carte pentru adulţi. în imobilul din Piaţa Poligon Nr. 4; 

• Secţia Colecţii Speciale. Depozit Legal. şi Centrul Cultural American în 

imobilul 
din Str. Belvedere Nr. 5; 
• Filiala Chercea aflată în sediul Căminului Cultural Cercea din Str. Comuna din 
Paris Nr. 95; 
• Filiala Radu Negru aflată în sediul Căminului Cultural Radu Negru din Str. 
Chişinău Nr. 4; 

• Filiala Brăiliţa aflată în sediul Centrului de Colectare Impozite şi Taxe Brăiliţa 

aparţinând Primăriei Municipiului Brăila din Str. Dumbrava Roşie Nr. 35. 

Cele trei filiale de cartier ale Bibliotecii , înfiinţate încă din anii 1950, sunt 

găzduite de imobile parţinând Primăriei Municipiului Brăila, existând acorduri de utilizare ale 

acestor spaţii din anul 2007. Întrucât serviciul lecturii publice derulat de acestea se adreseaza 

aproape integral comunităţii municipiului, cheltuielile de funcţionare sunt asigurate de către 

Primărie, Biblioteca asigurând numai cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente ale acestor 

spaţii. 

Celelate imobile aparţin Consiliului Judeţean Brăila fiind atribuite spre 

administrare Bibliotecii, instituţia noastră asigură atât chelt„uielile de funcţionare cât şi 

cheltuielile de întreţinere şi reparaţii. În anul 2018 au fost depuse două proiecte ce vizează 

dezvoltarea spațiilor în zona din Str. Belvedere Nr. 5, valoarea proiectelor este undeva 

aproape de 1.386.000 lei. 

Foarte importantă pentru evoluţia şi dezvoltarea Bibliotecii este integrarea 

funcţională a spațiilor realizate prin proiecte cu cele din curtea clădirii de patrimoniu aflată în 

Piaţa Poligon Nr. 4, făcând corp comun cu aceasta din urmă, şi permiţând accesul prin curte 

la cea aflată în Str. Belvedere Nr. 3. 

Pentru celelalte spaţii ale Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila au fost 

realizate operaţiuni necesare funcţionării optime ori privind reparaţii curente și de întreținere 

ale acestora. 

 

 

 

C6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 

altor 

organisme de control în perioada raportată 

 

• In anul luna iulie a anului 2017, instituţia a fost auditată financiar de către 

Camera de Conturi Judeţeană Brăila, proces ce a privit execuţia bugetară a anului 2016.  
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• In fiecare an, în primul trimestru, are loc controlul reprezentanţilor 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăia, în urma controlului 

periodic şi a sugestiilor de remediere a situaţiei înregistrate, s-au luat următoarele măsuri: 

- s-a solicitat conducerii realizarea cu ritmicitate a ignifugării podurilor clădirilor 

de patrimoniu, precum şi reabilitarea iluminatului de siguranţă; 

- de asemenea a fost avizat Planului de măsuri în caz de situaţii de urgenţă al 

instituţiei; 

- a fost solicitată şi îndeplinită solicitarea privind calificarea unei persoane 

privind gestionarea aspectelor legate de PSI şi Situaţii de Urgenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D). Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  

 

D1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil 

al 

perioadei raportate 

 

2016 

 
Nr. 

Crt. 
Programul Scurtă descriere a 

programului 

Nr. de 

proiecte 

 Buget 

(lei) 

1 Dezvoltarea colecțiilor 

de bibliotecă 

concomitent cu 

modernizarea 

comunicării acestora 

pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor de 

informare și loisir ale 

comunității concomitent cu 

îmbunătățirea metodelor 

de comunicare a colecțiilor 

de publicații 

2 Finalizarea clasării 

documentelor de bibliotecă 

susceptibile de a face parte 

din categoria fond ori tezaur 

0 

Achiziția de publicații din 

producția editorială curentă 

și retrospectivă 

250.000 

2 Asigurarea dezvoltării 

serviciilor de 

bibliotecă în 

concordanță cu 

nevoile comunității 

pentru asigurarea unui 

climat cât mai adecvat 

îndeplinirii obiectivelor și 

sarcinilor bibliotecii 

2 Instalarea unui sistem de 

videoconferință la Ludotecă 

5.200 

Programul acțiunilor 

culturale pentru anul 2016 

80.000 

3 Modernizarea 

continuă a spațiilor 

bibliotecii 

crearea unui climat cât mai 

adecvat obiectivelor și 

sarcinilor bibliotecii 

4 Lucrări de întreținere 

curentă a spațiilor bibliotecii 

10.000 

Văruirea spațiilor interioare 

din clădirile din Piața 

Poligon Nr. 4 și Belvedere 

Nr. 5 

25.000 

Amenajarea peisagistică a 600 
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spațiilor bibliotecii 

Amenajarea modernă a 

spațiilor bibliotecii 

10.512 

4 Biblioteca în 

societatea 

informațională 

asigurarea mijloacelor 

moderne de informare și 

comunicare specifice 

economiei bazate pe 

cunoaștere 

4 Completarea bazei de date 

full text asociată catalogului 

on-line 

0 

Continuarea activității de 

digitizare 

70.440 

Gestionarea eficientă a 

elementelor de e-Marketing 

0 

Înlocuirea / repararea 

echipamentului de calcul și 

a echipamentului de 

telecomunicații defecte, 

depășite d. p. d. v. tehnic ori 

uzate moral 

15.000 

5 Dezvoltarea resurselor 

umane în vederea 

susținerii serviciilor 

bibliotecii 

dezvoltarea aptitudinilor 

personalului pentru a putea 

realiza proiectele de 

modernizare a serviciilor 

bibliotecii precum și 

implicarea bibliotecii în 

coordonarea bibliotecilor 

publice din județ 

2 Instruirea bibliotecarilor din 

bibliotecile publice din 

județul Brăila (bianual) 

0 

Formarea continuă a 

bibliotecarilor din Biblioteca 

Județeană 

22.385 

6 Atragerea comunității 

spre bibliotecă și 

promovarea 

activităților acesteia 

atragerea comunității spre 

serviciile noi de bibliotecă 

concomitent cu 

reintegrarea comunității în 

serviciile tradiționale 

modernizate 

5 Implicarea profesioniștilor 

din Biblioteca Județeană în 

sprijinul dezvoltării 

comunității prin intermediul 

ANBPR – Filiala Brăila 

0 

Continuarea colaborării 

formale cu unități din 

municipiu și județ 

0 

Susținerea unor grupuri 

informale ce reprezintă 

interes pentru comunitate și 

instituție deopotrivă 

0 

Organizarea unui târg de 

carte 

67.000 

Oferirea de premii și 

distincții 

0 

7 Stimularea dialogului 

intercultural și 

editorial al bibliotecii 

dezvoltarea implicarea 

unui număr cât mai mare 

de persoane în activitățile 

derulate de bibliotecă și de 

susținere a proiectelor 

editoriale și creative locale 

10 Desfășurarea de proiecte / 

acțiuni comune cu 

bibliotecile publice din județ 

0 

Editarea revistei Bibliotecii 

Județene – bianual 

0 

Editarea Calendarului 

Aniversări, Comemorări, 

Evenimente – anual 

0 

Susținerea efortului autorilor 

locali privind editarea de 

volume din creația proprie 

15.000 

Susținerea financiară editării 

și multiplicării a 

publicațiilor cu importanță 

515 
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info-documentară locală 

Continuarea colaborărilor 

internaționale deja realizate 

și căutarea realizării a altora 

noi 

0 

Organizarea de întâlniri a 

personalități de seamă ale 

culturii și științei naționale 

cu comunitatea brăileană 

1.200 

Realizarea de materiale de 

prezentare a bibliotecii 

2.000 

 

2017 

 
Nr. 

Crt. 
Programul Scurtă descriere a 

programului 

Nr. de 

proiecte 

 Buget 

(lei) 

1 Dezvoltarea colecțiilor 

de bibliotecă 

concomitent cu 

modernizarea 

comunicării acestora 

pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor de 

informare și loisir ale 

comunității concomitent cu 

îmbunătățirea metodelor 

de comunicare a colecțiilor 

de publicații 

2 Finalizarea clasării 

documentelor de bibliotecă 

susceptibile de a face parte 

din categoria fond ori tezaur 

0 

Achiziția de publicații din 

producția editorială curentă 

și retrospectivă 

180.000 

 

2 Asigurarea dezvoltării 

serviciilor de 

bibliotecă în 

concordanță cu 

nevoile comunității 

pentru asigurarea unui 

climat cât mai adecvat 

îndeplinirii obiectivelor și 

sarcinilor bibliotecii 

1 Programul acțiunilor 

culturale pentru anul 2017 

98.647 

3 Modernizarea 

continuă a spațiilor 

bibliotecii 

crearea unui climat cât mai 

adecvat obiectivelor și 

sarcinilor bibliotecii 

4 Glasvand  13.000 

Asigurarea iluminatului în 

podul imobilului din Piața 

Poligon Nr. 4 

10.000 

Documentația privind 

avizarea la incendiu a 

spațiilor bibliotecii 

6.500 

Refacere studiu de 

fezabilitate și documentație 

tehnică DALI, pentru 

proiect cu finanțare externă 

10.200 

Documentație privind 

intervenție în caz de 

incendiu 

5.700 

4 Biblioteca în 

societatea 

informațională 

asigurarea mijloacelor 

moderne de informare și 

comunicare specifice 

economiei bazate pe 

cunoaștere 

4 Completarea bazei de date 

full text asociată catalogului 

on-line 

0 

Continuarea activității de 

digitizare 

0 

Integrarea sistemului RFID 

în gestionarea eficientă a 

publicațiilor 

308.500 
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Înlocuirea / repararea 

echipamentului de calcul și 

a echipamentului de 

telecomunicații defecte, 

depășite d. p. d. v. tehnic ori 

uzate moral 

50.990 

5 Dezvoltarea resurselor 

umane în vederea 

susținerii serviciilor 

bibliotecii 

dezvoltarea aptitudinilor 

personalului pentru a putea 

realiza proiectele de 

modernizare a serviciilor 

bibliotecii precum și 

implicarea bibliotecii în 

coordonarea bibliotecilor 

publice din județ 

2 Instruirea bibliotecarilor din 

bibliotecile publice din 

județul Brăila (bianual) 

0 

Formarea continuă a 

bibliotecarilor din Biblioteca 

Județeană 

20.000 

6 Atragerea comunității 

spre bibliotecă și 

promovarea 

activităților acesteia 

atragerea comunității spre 

serviciile noi de bibliotecă 

concomitent cu 

reintegrarea comunității în 

serviciile tradiționale 

modernizate 

5 Implicarea profesioniștilor 

din Biblioteca Județeană în 

sprijinul dezvoltării 

comunității prin intermediul 

ANBPR – Filiala Brăila 

0 

Continuarea colaborării 

formale cu unități din 

municipiu și județ 

0 

Susținerea unor grupuri 

informale ce reprezintă 

interes pentru comunitate și 

instituție deopotrivă 

0 

Realizarea unui spațiu 

creativ comunitar 

58.010 

7 Stimularea dialogului 

intercultural și 

editorial al bibliotecii 

dezvoltarea implicarea 

unui număr cât mai mare 

de persoane în activitățile 

derulate de bibliotecă și de 

susținere a proiectelor 

editoriale și creative locale 

10 Desfășurarea de proiecte / 

acțiuni comune cu 

bibliotecile publice din județ 

0 

Editarea revistei Bibliotecii 

Județene – bianual 

0 

Editarea Calendarului 

Aniversări, Comemorări, 

Evenimente – anual 

0 

Susținerea efortului autorilor 

locali privind editarea de 

volume din creația proprie 

30.000 

Susținerea financiară editării 

și multiplicării a 

publicațiilor cu importanță 

info-documentară locală 

515 

Continuarea colaborărilor 

internaționale deja realizate 

și căutarea realizării a altora 

noi 

0 

Organizarea de întâlniri a 

personalități de seamă ale 

culturii și științei naționale 

cu comunitatea brăileană 

1.200 
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2018 

 
 Programul Scurtă descriere a 

programului 

Nr. de 

proiecte 

 Buget (lei) 

1 Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

concomitent cu 

modernizarea 

comunicării acestora 

pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor de 

informare și loisir ale 

comunității concomitent 

cu îmbunătățirea 

metodelor de comunicare 

a colecțiilor de publicații 

2 Urmărirea clasării 

documentelor de bibliotecă 

susceptibile de a face parte 

din categoria fond ori 

tezaur 

0 

Achiziția de publicații din 

producția editorială 

curentă și retrospectivă 

30.000 

 

2 Asigurarea 

dezvoltării serviciilor 

de bibliotecă în 

concordanță cu 

nevoile comunității 

pentru asigurarea unui 

climat cât mai adecvat 

îndeplinirii obiectivelor și 

sarcinilor bibliotecii 

1 Programul acțiunilor 

culturale pentru anul 2018 

4.023.40 

3 Modernizarea 

continuă a spațiilor 

bibliotecii 

crearea unui climat cât 

mai adecvat obiectivelor 

și sarcinilor bibliotecii 

3 Proiect POPAM 2014-

2020 ”Spatiu de invătare și 

socializare la malul 

Dunării” 

391.603,52  

Proiect POPAM 2014-

2020 ”Brăila tărâmul 

pescăresc de altă dată” 

994.026,42 

Documentație privind 

intervenție în caz de 

incendiu 

5.700 

4 Biblioteca în 

societatea 

informațională 

asigurarea mijloacelor 

moderne de informare și 

comunicare specifice 

economiei bazate pe 

cunoaștere 

4 Completarea bazei de date 

full text asociată 

catalogului on-line 

0 

Continuarea activității de 

digitizare 

2.500 

Integrarea sistemului 

RFID în gestionarea 

eficientă a publicațiilor 

225.359.82 

Înlocuirea / repararea 

echipamentului de calcul și 

a echipamentului de 

telecomunicații defecte, 

depășite d. p. d. v. tehnic 

ori uzate moral 

0 

5 Dezvoltarea 

resurselor umane în 

vederea susținerii 

serviciilor bibliotecii 

dezvoltarea aptitudinilor 

personalului pentru a 

putea realiza proiectele de 

modernizare a serviciilor 

bibliotecii precum și 

implicarea bibliotecii în 

coordonarea bibliotecilor 

publice din județ 

2 Instruirea bibliotecarilor 

din bibliotecile publice din 

județul Brăila (bianual) 

0 

Formarea continuă a 

bibliotecarilor din 

Biblioteca Județeană 

100 

6 Atragerea comunității 

spre bibliotecă și 

promovarea 

activităților acesteia 

atragerea comunității spre 

serviciile noi de bibliotecă 

concomitent cu 

reintegrarea comunității 

în serviciile tradiționale 

5 Implicarea profesioniștilor 

din Biblioteca Județeană în 

sprijinul dezvoltării 

comunității prin 

intermediul ANBPR – 

0 
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modernizate Filiala Brăila 

Continuarea colaborării 

formale cu unități din 

municipiu și județ 

0 

Susținerea unor grupuri 

informale ce reprezintă 

interes pentru comunitate 

și instituție deopotrivă 

0 

Realizarea unui spațiu 

creativ comunitar 

0 

7 Stimularea dialogului 

intercultural și 

editorial al bibliotecii 

dezvoltarea implicarea 

unui număr cât mai mare 

de persoane în activitățile 

derulate de bibliotecă și 

de susținere a proiectelor 

editoriale și creative 

locale 

10 Desfășurarea de proiecte / 

acțiuni comune cu 

bibliotecile publice din 

județ 

0 

Editarea revistei 

Bibliotecii Județene – 

bianual 

0 

Editarea Calendarului 

Aniversări, Comemorări, 

Evenimente – anual 

0 

Susținerea efortului 

autorilor locali privind 

editarea de volume din 

creația proprie 

0 

Susținerea financiară 

editării și multiplicării a 

publicațiilor cu importanță 

info-documentară locală 

15.239 

Continuarea colaborărilor 

internaționale deja 

realizate și căutarea 

realizării a altora noi 

8.399,43 

Organizarea de întâlniri a 

personalități de seamă ale 

culturii și științei naționale 

cu comunitatea brăileană 

0 

 

2019 

 
Nr. 

crt. 

Programul Proiectul Nr. 

proiecte 

Buget 

1.  Programul I 

Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

concomitent cu 

modernizarea 

comunicării acestora 

Completarea colecțiilor 1 122.050 lei 

2.  Programul II - 

Asigurarea 

dezvoltării serviciilor 

de bibliotecă în 

concordanță cu 

nevoile comunității  

Crearea și dotarea unui 

spațiu creativ comunitar 

2 38.000 lei 

(Fonduri extrabugetare) 
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3.  Programul III 

Modernizarea 

continuă a spațiilor 

bibliotecii 

Reparații curente și 

modernizări 

47.820  lei 

4.  Programul IV 

Biblioteca în 

societatea 

informațională 

Modernizarea 

infrastructurii informatice. 

Instalarea unui sistem de 

AP-uri wireless pentru toate 

clădirile 

2 0 lei 

Integrarea tehnologiei 

RFID în structura 

serviciilor de bibliotecă 

1.260.000 lei 

5.  Program V 

Dezvoltarea 

resurselor umane în 

vederea susținerii 

serviciilor bibliotecii 

Cursuri de perfecționare și 

calificare pentru 

bibliotecari 

1 0 lei 

6.  Program VI 

Atragerea comunității 

spre bibliotecă și 

promovarea 

activităților acesteia 

Școala de vară – ediția 

2018 

2 0 lei 

7.  Acordarea de premii la 

concursuri și olimpiade 

școlare 

0 lei 

8.  Program VII 

Stimularea dialogului 

intercultural și 

editorial al bibliotecii 

Programul editorial pentru 

2018 

5 16.800 lei 

9.  Promovarea serviciilor de 

bibliotecă și a colecțiilor; 

cunoașterea identității 

locale 

0 lei 

10.  Acțiuni culturale conform 

programului 

10.060 lei 

11.  Biblioteca mobilă – 

încheierea de parteneriate 

cu: Penitenciarul Brăila, 

Penitenciarul Pentru Minori 

și Tineri Tichilești, 

Căminul pentru persoane 

vârstnice ”Petru și Pavel” 

0 lei 

12.  Cunoașterea şi protejarea 

patrimoniului cultural 

0 lei 

                                                                                                                                               

TOTAL 

1.494.730 lei 
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Criterii de performanță stabilite conform contractului de management  

pentru perioada 2016 - 2019. 

 

Nr. 

Crt. 
Criterii de performanță Propus 

1 Cheltuieli pe utilizator Max. 600 lei/utilizator 

2 Ponderea chletuielilor de persoanl din 

totalul cheltuielilor 
Max. 70 % 

3 Indicele de lectură3 Minim 1,19 

4 Indicele de lectură al utilizatorilor 

bibliotecii4 
Minim 24 

5 Indice de atragere al populației la 

lectură5 
Minim 0,04 

6 Număr minim de beneficiari ai 

acțiunilor instituției 
Minim 15.000 

7 Număr minim de acțiuni culturale 

derulate 
Minim 200 

8 Perfecționarea personalului Minim 10 

 

 

În Anexa 3 la prezentul raport se află Bugetul instituției din perioada 2016 – 

2019. 

 

 

D2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel 

 

 

Perioada de analizat 

Nr. 

Crt. 
Criterii de performanță 2016 2017 2018 2019 

1 Cheltuieli pe utilizator 440 lei / 

utilizator 

440 lei / 

utilizator 

593 lei / 

utilizator 

1146 lei/ 

utilizator 

2 Ponderea cheltuielilor de 

personal din totalul cheltuielilor 
62,15 % 65,12 % 76,76 % 56 % 

3 Indicele de lectură6 0,63 0,63 0,61 0,63 

4 Indicele de lectură al 

utilizatorilor bibliotecii7 
19,6 20,5 20,05 20,5 

5 Indice de atragere al populației 

la lectură8 
0,04 0,03 0,03 0,03 

6 Număr minim de beneficiari ai 

acțiunilor instituției 
35.182 31.076 45.696 39.2018 

                     
3 Indicele de lectură = total documente de bibliotecă consultate / populația municipiului 
4 Indicele de lectură a utilizatorilor bibliotecii = total documente consultate / total utilizatori înscriși 
5 Indicele de atragere a populației la lectură = total utilizatori activi / populația municipiului 
6 Indicele de lectură = total documente de bibliotecă consultate / populația municipiului 
7 Indicele de lectură a utilizatorilor bibliotecii = total documente consultate / total utilizatori înscriși 
8 Indicele de atragere a populației la lectură = total utilizatori activi / populația municipiului 
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7 Număr minim de acțiuni 

culturale derulate 
1599 1573 2045 1827 

8 Perfecționarea personalului 13 18 2 8 

 

 

 

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru 

îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management 
 

Se realizează prin raportare la: 

E1. Viziune 

 

Pornind de la analiza mediului extern și intern al bibliotecii la care se adaugă 

tendințele actuale de dezvoltare impuse de societatea informației putem exprima următoarea 

viziune strategică: 

 Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” va anticipa și satisface nevoile publicului țintă. 

Activitatea ei va fi orientată atât spre înțelegerea nevoilor utilizatorilor reali și 

potențiali, cât și spre creșterea gradului de satisfacție a acestora. Studiile ce vor defini 

acest comportament organizațional se vor baza pe cercetare și cooperare directă cu 

utilizatorii. 

 Biblioteca își va menține și consolida poziția în mediul concurențial local și național 

dezvoltând servicii, căutarea de spații care să apropie serviciile de utilizatori, în 

concordanță cu așteptările pe care le au clienții actuali și potențiali, crescând calitatea 

ofertei și mărind gradul de accesibilitate prin utilizarea celor mai avansate tehnologii. 

În primul rând va fi preocuparea constantă pentru construirea unui local nou de 

bibliotecă care să găzduiască colecția de bază a bibliotecii pentru următoarea sută de 

ani, modernizarea și extinderea spațiilor actuale pentru adecvarea ofertelor de servicii 

moderne. 

 În toate acțiunile sale Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila va intensifica 

preocuparea pentru creșterea calității managementului, promovând excelența, 

experimentul și inovația. Își va menține locul fruntaș în familia de biblioteci din care 

face parte, își va îmbunătăți expertiza în domeniu proiectelor, programelor și 

cooperării interinstituționale și va menține inovația ca principiu al modernizării. 

 La baza progresului bibliotecii în procesul său de continuă modernizare se va baza pe 

dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului. Pregătirea profesională a 

tuturor categoriilor de personal de specialitate va fi gândită în așa fel încât să poată 

răspunde cât mai bine cererii de informații din partea utilizatorilor și de asemenea să 

dobândească deprinderi foarte bunde de operare pe calculator pentru a pute crea 

bazele de date și celelalte produse de informare ale bibliotecii. 

 Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila își va atinge obiectivele strategice printr-o 

gestionare riguroasă a mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale astfel 

încât rezultatele să fie obținute cu maximum eficiență și eficacitate. 

 

E2. Misiune 

 

Înainte sau în paralel cu variantele de remodelare a structurii bibliotecilor, prin 

strategii și proiecte, trebuie abordate toate condițiile necesare la nivelul de transfer 

informațional, deoarece în curând prin evoluția societății informaționale: ”(Biblioteca) Va fi, 

cel mai probabil o complexă interferență între bibliotecile cunoscute, muzee, galerii de artă, 
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sisteme de informare on-line, audio, foto, grafo și cine –biblioteci. Nu doar se va citi,  ci se va 

auzi, se va vedea și chiar se va participa la forme de simulare a informației și cunoașterii”.9 

În condițiile menționate MISIUNEA BIBLIOTECII este definibilă prin trei criterii: 

 Criteriul evoluției prin care, activitățile tradiționale de bază sunt menținute 

și dezvoltate continuu. Aceste activități evoluează având la bază cererea de 

informare a utilizatorilor, serviciile reacționând la acest aspect. În corelare cu 

aceasta, colecțiile vor urmări nevoile de informare ale utilizatorilor 

acumulând documente din domeniile și formatele solicitate. În structura 

bibliotecilor de astăzi, nu dimensiunea depozitelor este un factor determinant 

ci volumul de informații solicitat și mai ales oferit precum și calitatea 

acestora. Modul de comunicare al colecțiilor este deplasat către auto-accesul 

utilizatorului la mediul informațional, astfel încât accesul publicului la raft 

ori la calculator este sistemul de mediere al informației cel mai uzitat.10 

 Criteriul valorii publice prin care, serviciile bibliotecii au ca scop aducerea 

de beneficii comunității: atragerea spre lectură a preșcolarilor, susținerea 

educației continue, capacitatea de a face față cererilor informaționale privind 

susținerea reconversiei profesionale, combaterea discriminării și excluziunii 

sociale, combaterea clivajului informațional dintre oraș și sat, etc.. 

 Criteriul diferenței care statutează, faptul că biblioteca prin serviciile sale 

nu se substituie alter instituții specializate, dar ce oferă totuși servicii 

complementare prin parteneriat, care nu fac decât să adauge valoare 

serviciilor așa zis tradiționale. 

E3. Obiective (generale şi specifice) 

 

Pentru perioada 2016 – 2020 Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” își propune următoarele 

obiective: 

 

OBIECTIV GENERAL (Transversal) 

Dezvoltarea Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” în concordanță cu nevoile comunității prin 

servicii modern novatoare în concordanță cu cerințele societății cunoașterii. 

 

Obiectiv strategic 1 

Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă concomitent cu modernizarea comunicării acestora 

Obiective specifice: 

1.1 – Constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, 

publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita 

utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; 

Măsuri 

- achiziționarea de publicații cel puțin în limita prevăzută de lege; 

- eliminarea din colecții a publicațiilor având conținut info-documentar perimat; 

- organizarea Depozitului Legal de documente și eficeintizarea colectării acestuia; 

- conservarea publicațiilor aflate în diverse stadii de degradare; 

- realizarea unui laborator de conservare; 

- crearea unui cadru stimulativ pentru UAT-urile din județul Brăila privind achiziționarea 

de publicații pentru bibliotecile publice aflate în subordine; 

- atragerea de donatori de publicații pentru completarea colecțiilor bibliotecii. 

                     
9 Juan F. Rada, The information gap between North and South, In: IFLA Journal 20, Nr. 1, 1994, p. 13. 
10 Ultimii 10 ani de evoluție a serviciilor au propulsat Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” de la forma de 

”bibliotecă tradițională” la aceea de ”bibliotecă hibridă”, în care pe lângă serviciile tradiționale de informare se 

împletesc și servicii de informare și utilizare a bibliotecii la distanță 
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1.2 – Comunicarea colecțiilor prin metode moderne 

Măsuri 

- prezentarea noutăților din colecții prin intermediul unor prezentări power point sau 

video, în zonele de acces ale cititorilor; 

1.3 – Îmbunătățirea sistemului de deservire cu publicații 

Măsuri 

- creșterea gradului de securitate a colecțiilor prin integrarea unui sistem de securitate 

având la baza tehnologie radio, RFID; 

- integrarea unui sistem de auto-împrumut și auto-restituire a publicațiilor. 

1.4 – Extinderea filialelor bibliotecii 

Măsuri 

- realizarea bibliotecii medicale la Spitalul Județean de Urgență Brăila, achiziționarea de 

publicații și dotări specifice pentru aceasta; 

- colaborarea cu bibliotecile partenere din Republica Moldova, privind donația și 

schimbul de publicații. 

1.4 – Promovarea colecțiilor bibliotecii  

Măsuri 

- prezentarea de publicații din colecția bibliotecii în presa locală, ca măsură de atragere și 

a non-utilizatorilor spre serviciile tradiționale de informare; 

- promovarea publicațiilor din colecții prin utilizarea facilităților suplimentare ale 

catalogului precum și a instrumentelor specifice de tip WEB 2.0. 

 

 

Obiectiv strategic 2  

Asigurarea dezvoltării serviciilor de bibliotecă în concordanță cu nevoile comunității 

Obiective specifice: 

2.1 – Studierea nevoilor comunității 

Măsuri: 

- studii sociologice pentru identificarea satisfacţiei utilizatorilor actuali ai bibliotecii; 

- studiu privind nevoile și tendințele de informare și a opțiunilor culturale ale comunității; 

- studii de sociologice pentru identificarea unor noi categorii de beneficiari a nevoilor 

acestora și de creare de servicii specifice acestora, în concordanță cu misiunea instituției. 

2.1 – Crearea de servicii noi sau ajustarea celor deja existente în concordanță cu nevoile 

comunității 

Măsuri: 

- îmbunătățirea calităţii serviciilor furnizate în concordanță cu nevoile utilizatorilor 

bibliotecii; 

- furnizarea de servicii specifice utilizatorilor defavorizați; 

- crearea și furnizarea de servicii în vederea conștientizării, promovării şi păstrării 

moștenirii culturale și sociale locale; 

- crearea de servicii corespunzătoare nevoilor identificate ale non-utilizatorilor bibliotecii; 

- menținerea rolului de facilitator al bibliotecii în relația cu ONG-urile și extinderea 

acestuia spre mediul privat; 

- crearea de servicii în concordanță cu strategiile culturale locale, individual sau în 

parteneriat cu persoane juridice sau fizice locale. 

2.3 – Centru editorial comunitar 

Măsuri: 

- asigurarea de servicii suport privind editarea de publicații pentru autorii locali; 

- susținerea publicării lucrărilor importante din punct de vedere info-documentar, vizând 

moștenirea locală socială, politică și culturală; 
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- promovarea grupurilor creative constituite pe lângă biblioteca județeană. 

 

Obiectiv strategic 3 

Modernizarea continuă a spațiilor bibliotecii 

Obiective specifice: 

3.1 – Studierea nevoilor de dezvoltare a spațiilor în concordanță cu serviciile oferite de 

instituție 

Măsuri: 

- evaluarea nevoilor serviciilor oferite din punct de vedere spațial și al dotării cu 

echipamente specifice; 

- planificarea activităților de amenajare și dotare a spațiilor conform cu nevoile de 

transformare a acestora. 

3.2 – Modernizarea spațiilor 

Măsuri: 

- proiectarea spațiilor necesare bibliotecii fie pentru găzduirea colecțiilor fie pentru 

dezvoltarea serviciilor; 

- găsirea de surse de finanțare în vederea derulării modernizării spațiilor. 

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic 4 

Biblioteca în societatea informațională 

Obiective specifice: 

4.1 – Dezvoltarea cataloagelor și a bazelor de date 

Măsuri: 

- realizarea unui catalog de tip consorțial la nivelul județului Brăila incluzând și 

bibliotecile școlare și bibliotecile universitare; 

4.2 – Biblioteca digitală 

Măsuri: 

- continuarea digitizării publicațiilor din colecțiile bibliotecii; 

- finalizarea scanării colecției de microfilm; 

- completarea colecțiilor digitale prin integrarea obiectelor aflate la secția de Colecții 

Speciale prin scanare 3D; 

- adaptarea Sistemului Integrat de Bibliotecă la cerințele unei biblioteci digitale 

compatibile cu EUROPEANA; 

- achiziția de echipamente de digitizare automate în vederea măririi vitezei de scanare a 

colecțiilor proprii precum și de prestare de servicii de digitizare. 

4.3 – Biblioteca spațiu de dezvoltare a abilităților comunității 

Măsuri: 

- crearea unui serviciu dedicat creatorilor de mici obiecte utilizând echipamente aflate în 

bibliotecă, cu asistență din partea personalului instituției; 

- achiziționarea echipamentelor necesare și delimitarea unui spațiu dedicat acestei 

activități. 

4.4 – Biblioteca centru științific și coordonator al bibliotecilor publice din județ 

Măsuri: 

- dezvoltarea rolului de centru de educație permanentă; 
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- dezvoltarea de lucrări de specialitate necesare atât comunității locale cât și pentru 

comunitatea biblioteconomică națională; 

- sporirea rolului metodologic al bibliotecii județene.. 

 

 

Obiectiv strategic 5 

Dezvoltarea resurselor umane în vederea susținerii serviciilor bibliotecii 

Obiective specifice: 

5.1 – Evaluarea structurii instituției din punct de vedere al resursei umane 

Măsuri: 

- evaluarea nevoilor de instruire a personalului; 

- identificarea și planificarea introducerii serviciilor noi în vederea asigurării cu personal 

instruit corespunzător; 

- îdentificarea de politici alternative de motivare a resursei umane. 

5.2 – Recrutarea, dezvoltarea profesională și fidelizarea resursei umane 

Măsuri: 

- dezvoltarea judicioasă profesională a resursei umane existente; 

- revizuirea permanentă a politicilor de recrutare a resursei umane în conformitate cu 

Legislația națională în domeniu; 

- identificarea de politici alternative de motivare a resursei umane; 

- îmbunătăţirea comunicării în interiorul instituției. 

 

Obiectiv strategic 6 

Atragerea comunității spre bibliotecă și promovarea activităților acesteia 

Obiective specifice: 

4.1 – Dezvoltarea de programe culturale 

Măsuri: 

- Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în 

parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin 

parteneriate; 

- participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea, promovarea şi 

valorificarea culturii scrise și a moștenirii culturale și istorice în plan naţional şi 

internaţional; 

4.1 – Marketingul serviciilor 

Măsuri: 

- activitate de promovare pe toate palierele media a serviciilor și activităților bibliotecii;  

- activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise și moștenirii 

culturale și istorice locale, prin realizarea de pliante, afișe distribuirea de invitații și alte 

materiale promoționale. 

 

 

E4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 

Întrucât Consiliul Județean Brăila nu are definită până la această dată o strategie 

culturală vizând județul Brăila în perioada acoperită de contractul de management am folosit 

elementele de strategie definite în proiectul de management, respectiv: misiunea, viziunea, 

obiectele strategice și programele definite în acesta. 
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E5. Strategie şi plan de marketing 

 
Așa cum am argumentat și la punctul anterior, la acest moment nu există o strategie 

vizând domeniul cultural a Județului Brăila. 

Modalitățile cele mai frecvente de promovare a activităţile bibliotecii au constat în 
realizarea de afişe promoţionale, flyere, materiale informative, care au subliniat locul şi 
ora desfăşurării manifestării, dar care, în acelaşi timp, s-au constituit în materiale 
informative de bază. În cazul omagierii unor personalităţi, materialele informative au 
cuprins date referitoare la biografia acestora, la principalele momente din carieră, 
contribuţia la dezvoltarea domeniului de activitate reprezentativ. 

După felul în care aceste materiale au fost valorificate putem aminti mai multe canale 
de promovare a imaginii Bibliotecii Judeţene şi a atragerii publicului spre lectură: 

 oferirea unor flyere sau mini-materiale informative pe durata unei zile sau a mai 
multor zile tuturor utilizatorilor care frecventează biblioteca într-o anumită 
perioadă; 

 afişarea în locuri cât mai vizibile a anunţurilor, afişelor şi invitaţiilor la acţiunile 
Bibliotecii; 

 organizarea unor conferinţe de presă; 
 publicarea în presa locală a unor date referitoare la activităţile care urmează să 

aibă loc la bibliotecă sau a unor cronici post-eveniment; 
 valorificarea paginii web a bibliotecii - www.bibraila.ro - pentru informarea 

comunităţii în legătură cu evenimente importante din bibliotecă, modificări de 
program de lucru sau alte tipuri de informaţii; 

 utilizarea blogului Bibliotecii și a blogurilor secțiilor, precum şi a contului de Facebook 
a instituției; 

 intervenţii la radio, în cadrul cărora s-au discutat proiectele bibliotecii; 
 emisiuni televizate, dedicate bibliotecii, altele în afara interviurilor ocazionale; 
 organizarea unor vizite colective la bibliotecă săptămânii „Şcoala altfel” 
 campanii de informare şi conştientizare a rolului bibliotecii a serviciilor oferite 

organizate în şcoli şi licee din municipiu; 
 acordarea unor diplome onorifice. 

 

 

E6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 

Pentru perioada ianuarie 2016 – decembrie 2020 propunem următoarele programe: 

 

Programul 1 - Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă concomitent cu modernizarea 

comunicării acestora – pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de informare și loisir ale 

comunității concomitent cu îmbunătățirea metodelor de comunicare a colecțiilor de 

publicații; 

 

Programul 2 - Asigurarea dezvoltării serviciilor de bibliotecă în concordanță cu nevoile 

comunității – pentru asigurarea unui climat cât mai adecvat îndeplinirii obiectivelor și 

sarcinilor bibliotecii; 

 

Programul 3 - Modernizarea continuă a spațiilor bibliotecii – crearea unui climat cât 

mai adecvat obiectivelor și sarcinilor bibliotecii; 

 

http://www.bibraila.ro/
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Programul 4 - Biblioteca în societatea informațională – asigurarea mijloacelor moderne 

de informare și comunicare specifice economiei bazate pe cunoaștere: 

 

Programul 5 - Dezvoltarea resurselor umane în vederea susținerii serviciilor bibliotecii 

– dezvoltarea aptitudinilor personalului pentru a putea realiza proiectele de modernizare a 

serviciilor bibliotecii precum și implicarea bibliotecii în coordonarea bibliotecilor publice 

din județ; 

 

Programul 6 - Atragerea comunității spre bibliotecă și promovarea activităților acesteia 

– atragerea comunității spre serviciile noi de bibliotecă concomitent cu reintegrarea 

comunității în serviciile tradiționale modernizate; 

 

Programul 7 – Stimularea dialogului intercultural și editorial al bibliotecii – dezvoltarea 

implicarea unui număr cât mai mare de persoane în activitățile derulate de bibliotecă și de 

susținere a proiectelor editoriale și creative locale 

 

 

 

 

 

E7. Proiecte din cadrul programelor 

 

Programul 1 - Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă concomitent cu modernizarea 

comunicării acestora  

a) Finalizarea clasării documentelor de bibliotecă susceptibile a face parte din 

fondul național de publicații vechi ori din tezaurul național de publicații; 

b) Achiziția a cel puțin 10.000 de UB în fiecare an cu o casare echivalentă a 

publicaților astfel încât rata de înnoire a colecției să fie un acceptabilă; 

c) Realizarea unei filiale cu specific medical la Spitalul Județean de urgență 

Brăila; 

d) Realizarea unui program de susținere a achiziției de publicații pentru mediul 

rural. 

 

Programul 2 - Asigurarea dezvoltării serviciilor de bibliotecă în concordanță cu nevoile 

comunității  

 

a) Completarea catalogului on-line al bibliotecii cu elemente descriptive cu 

valoare adăugată; 

b) Continuarea serviciilor mobile de informare dedicate persoanelor dezavantajate 

social și fizic; 

c) Organizarea de cursuri pentru comunitate; 

d) Organizarea de campanii pentru comunitate; 

e) Instalarea unui sistem de video conferință la Ludotecă; 

f) Introducerea unui sistem care să permită auto-împrumutul de publicații precum 

și de îmbunătățire a siguranței colecțiilor și de diminuare a timpului de blocare 

a colecției în perioadele de inventariere. 

 

Programul 3 - Modernizarea continuă a spațiilor bibliotecii  

a) Realizare lucrărilor de întreținere a spațiilor bibliotecii; 

b) Văruirea interioară a spațiilor din Piața Poligon Nr. 4 și Belvedere Nr. 5; 
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c) Amenajarea peisagistică a spațiilor și curții bibliotecii; 

d) Amenajarea modernă a spațiilor bibliotecii; 

e) Reabilitarea sistemului centralizat de supraveghere și de detectori; 

f) Ignifugarea podurilor instituției; 

g) Asigurarea iluminatului curții interioare cu corpuri de iluminat economice; 

h) Amenajarea unui spațiu pentru adolescenți în cadrul mediatecii; 

i) Instalarea unui sistem de video-proiecție la Sala de Lectură; 

j) Realizarea unui laborator de conservare și restaurare de publicații; 

k) Reabilitarea unui beci și transformarea acestuia în spațiu multifuncțional; 

l) Realizarea unui parc pentru activități în aer liber; 

m) Modificarea ambientului filialelor prin regândirea distribuției spațiale a 

mobilierului și a colecțiilor acestora. 

 

Programul 4 - Biblioteca în societatea informațională  

a) Completarea bazei de date full text asociată catalogului on-line; 

b) Continuarea activității de digitizare și de integrare in catalogul on-line a 

titlurilor digitizate; 

c) Continuarea politicii de digitizare derulată până acum și construirea treptată a 

unui depozit digital semnificativ asociat colecției de documente; 

d) Gestionarea eficientă a elementelor de e-Marketing, respectiv pagina de web și 

news-letter precum și a instrumentelor de tip WEB2.0 blogurile instituției și 

ale serviciilor precum și a paginilor de Facebook; 

e) Înlocuirea / repararea echipamentului de calcul și a echipamentelor de 

comunicații defecte, depășite din punct de vedere tehnic ori uzate moral. 

 

Programul 5 - Dezvoltarea resurselor umane în vederea susținerii serviciilor bibliotecii  

a) Instruirea bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Brăila (bianual); 

b) Formarea continuă a bibliotecarilor din bibliotecile comunale și orășenești – 

o sesiune pe an; 

c) Formarea personalului din Biblioteca Județeană raportat la activitatea curentă 

și la programele de dezvoltare ce urmează a fi derulate. 

 

 

Programul 6 - Atragerea comunității spre bibliotecă și promovarea activităților acesteia  

a)Implicarea profesioniștilor din Biblioteca Județeană în sprijinul dezvoltării 

comunității locale prin intermediul Asociației naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brăila; 

b) Continuarea colaborării formale cu unități de învățământ din municipiu și județ; 

c)Susținerea unor grupuri informale ce reprezintă interes pentru comunitate și 

instituție deopotrivă; 

d) Organizarea anula a unui târg de carte; 

e)Continuarea tradiției Bibliotecii Județene de a conferi anual sau ori de câte ori 

este oportun distincții și/sau premii cititorilor fideli, personalități locale, și 

susținerea excelenței în învățământ. 

 

Programul 7 – Stimularea dialogului intercultural și editorial al bibliotecii  

a)Desfășurarea de proiecte / acțiuni comune cu bibliotecile publice din județ; 

b) Editarea revistei Bibliotecii Județene – bianual; 

c)Editarea Calendarului Aniversări, Comemorări, Evenimente – anual; 

d) Editarea antologiei Cenaclului literar ”Panait Istrati” – o dată la doi ani; 
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e)Editarea semestrial a unei reviste culturale; 

f)Editarea unui album de fotografie a Grupului  Foto INSTANT – o dată la doi 

ani; 

g) Susținerea efortului autorilor locali privind editarea de volume din creația 

proprie; 

h) Susținerea financiară editării și multiplicării a publicațiilor cu importanță info-

documentară locală; 

i) Continuarea colaborărilor internaționale deja realizate și căutarea realizării a 

altora noi; 

j) Organizarea de întâlniri a personalități de seamă ale culturii și științei naționale 

cu comunitatea brăileană; 

k) Realizarea de materiale de prezentare a bibliotecii. 

l) Publicarea anual a unei cercetări / studiu ce vizează moștenirea socio-culturală 

și istorică locală 

 

 

E8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 

 

În afara evenimentelor din programele anuale vizând activitățile culturale în perioada 

2016 – 2019 au intervenit aplicarea și câștigarea a diverse proiecte ce vizează dezvoltarea 

instituțională și instruirea personalului, după cum urmează: 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea proiectului Anul 

depunerii 

proiectului 

Sursa de finanțare Valoarea proiectului 

(LEI) 

1 Proiect POPAM 2014-2020 ”Spatiu de 

invătare și socializare la malul 

Dunării” 

Oct 2017 Programul 

Operațional de 

Pescuit și Afaceri 

maritime 2014 - 

2020 

391.603,52  

2 Proiect POPAM 2014-2020 ”Brăila 

tărâmul pescăresc de altă dată” 

Oct 2017 Programul 

Operațional de 

Pescuit și Afaceri 

maritime 2014 - 

2020 

994.026,42 

3 Școala de vară dunăreană – activități 

non-formale despre zona pescărească a 

Brăilei. 

Sept 2018 Programul 

Operațional de 

Pescuit și Afaceri 

maritime 2014 - 

2020 

132,236,25 

4 Sistem modern și inovativ constituit 

dintr-un spațiu modern de 

valorificare a identității locale în 

zona pescărească Brăila 

Sept 2018 Programul 

Operațional de 

Pescuit și Afaceri 

maritime 2014 - 

2020 

317.053,43 

5 Fabrica de Povești. Proiect inter-

generațional. Nr. referință : 2018-

1-RO01-KA104-047849 

2018 Erasmus + 40.961 

6 Biblioteca, motorul incluziunii 

sociale în comunitate. Nr. 

2019 Erasmus + 161.680 
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referință : 2019-1-RO01-KA104-

061765 
7 Agir contre l’illetrisme en milieu 

pénitenciaire : Nr. referință : 2019-

1-FR01-KA204-063168 

2019 Erasmus + 0 

(Parteneriat cu 

promotor francez) 

 

Total sume atrase din fonduri publice în perioada 2016-2019 sunt de 2.037.560,45 lei. 

 

 

 

 

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către 

autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din 

alte surse 
 

F1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

 

 

                      PROIECT    DE     BUGET   PE  ANUL   2020 

    

CHELTUIELI               

Nr.        Denumirea Cod An 

(mii lei) crt.                         indicatorilor   

0 1 2 3 

1 TOTAL CHELTUIELI   7.065.050 

2 CHELTUIELI  CURENTE   6.175.050 

3 TIT. I - Cheltuieli de personal 10 4.711.500 

4 TIT. II - Bunuri și servicii 20 990.000 

5 

TITLUL X – Proiecte cu finanțare 

externă nerambursabilă aferente 

cadrului 2014 - 2020 58 242540 

6 
TITLUL XIII - ACTIVE 

NEFINANCIARE 71  890000 

7 

Alte active fixe (inclusiv reparații 

capitale) 71.01.30 890000 

 

VENITURI 

 

Nr.        Denumirea Cod An 

(mii lei) crt.                         indicatorilor   

0 1 2 3 

1 TOTAL VENITURI  50 

2 VENITURI  CURENTE 33.10.50 50 
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F2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 

Pentru anul 2020 estimăm un număr de utilizatori activi în jurul a 24.000 privind 

activitățile culturale ale Bibliotecii, și în jur de 5.560 de beneficiari ai serviciilor de informare 

și documentare specifice instituției. 

 

 

 

 

F3. Analiza programului minimal realizat 

 

Managementul se realizează în baza celor șapte programe propuse în contractul de 

management, având subsumate proiectele aflate în același proiect. Din analiza 

programelor minimale realizate în cei 4 ani de management se observă o încadrare foarte 

bună în indicatorii de performanță propuși, singurele devieri sunt explicabile numai prin 

accentuarea cheltuielilor pe segmentul de dezvoltare dat fiind proiectul de modernizare al 

bibliotecii. 

Prin acest proiect ne propunem aducerea la standarde europene serviciile 

bibliotecii, astfel până acum am reuși dotarea pentru două proiect majore ale instituției, 

respectiv: integrarea tehnologiei RFID în ceea ce privește securitate, gestiunea și 

serviciul de împrumut la domiciliu de publicații; și Catalogul Colectiv al Județului Brăila 

iar dacă proiecțiile bugetare sunt favorabile anul viitor o să finalizăm acest pas important 

al modernizării prin realizarea Bibliotecii Digitale a Brăilei. 

Prin programe și activități consider că am îndeplinit misiune și viziunea instituției 

în care biblioteca își desfășoară activitatea cu deplin succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dragoș Adrian Neagu 

Manager 
 


