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 I. PREZENTAREA BIBLIOTECII 
 
  Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa este o instituţie culturală de interes 

judeţean, ce asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, 

educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor fără 

deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau 

etnică.  

       Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa care îi asigură baza materială şi resursele financiare unei bune 

funcţionări. 

 

 

 

 I.1.  ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR 
 
       În calitate de instituţie de cultură ce face parte integrantă din sistemul informaţional 

naţional, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa îndeplineşte corespunzător 

nivelului de organizare, al potenţialului de dezvoltare a serviciilor specifice, al resurselor 

alocate şi cerinţelor comunităţii judeţului Ialomiţa în slujba căreia se află,  următoarele 

atribuţii: 

 

a) colecţionează documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de 

informare, documentare şi lectură la nivelul comunităţii din judeţul Ialomiţa, realizând 

completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii, schimb 

interbibliotecar şi prin alte surse legale; 

b) realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor în sistem tradiţional şi/sau 

automatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de 

înregistrare; 

c) efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor  cu respectarea normelor 

standardizate de catalogare, clasificare şi indexare; 
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d) efectuează operaţiuni de împrumut a documentelor pentru studiu, informare şi lectură 

la domiciliu sau în săli de lectură cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor de 

evidenţă a activităţilor zilnice; 

e) completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu 

precum şi documentele cu regim de Depozit legal constituite în colecţii speciale; 

f) oferă informaţii bibliografice şi întocmeşte la cererea utilizatorilor  sau potrivit  

domeniilor de interes liste bibliografice, bibliografii tematice; 

g) asigură satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea la cerere, a 

împrumutului interbibliotecar, de publicaţii interne şi internaţionale; 

h) efectuează activităţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a condiţiilor 

microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi condiţii  de protecţie a întregului 

patrimoniu; 

i) întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a 

documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori în condiţiile legii; 

j) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic; 

k) organizează activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin cultivarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor bibliotecii, 

precum şi prin realizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală şi de comunicare a 

colecţiilor; 

l) organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi 

documentare ale utilizatorilor activi şi potenţiali, alte activităţi de marketing sau de promovare 

a serviciilor de bibliotecă;  

m) iniţiază proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară pentru dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi atragerea unor surse de 

finanţare; 
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 I.2 . PROGRAME, PROIECTE 
 
 Principalele programe şi proiecte ale Bibliotecii Judetene din anul 2007 s-au 

desfăşurat având în vedere: 

 -Dezvoltarea colecţiilor de documente 

- Imbunătatirea imaginii bibliotecii şi a relaţiei cu utilizatorii 

- Iniţierea informatizării 

- Aplicarea unui management eficient  

  In anul 2007, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu a venit în întâmpinarea 

utilizatorilor săi cu spaţii generoase, renovate după standarde moderne, amenajări interioare 

demne de o instituţie a secolului XXI, oferind un fond de documente cu caracter enciclopedic. 

Biblioteca Judeţeană a organizat Salonul anual de carte, expoziţii, lansări de carte, întâlniri 

cu scriitori, dezbateri, a oferit ultimele noutăţi editoriale şi a redactat materiale de informare si 

prezentare utilizand resursele umane si materiale de care a dispus. Activitatea instituţiei s-a 

reflectat în presa scrisă(ataşat - Articole de presă 2007), pe site-ul web nou-înfiinţat, 

www.bji.ro, în emisiuni ale  posturilor de radio locale şi la televiziunea Antena 1 Slobozia care 

a transmis săptămânal, în perioada februarie-septembrie, emisiunea O carte pe săptămână. 

Această emisiune, realizată de directorul Bibliotecii Judeţene, a avut scopul atragerii la 

bibliotecă şi lectură în general, a comunităţii locale şi judeţene. Au fost prezentate volume 

existente în colecţiile bibliotecii, semnate de autori celebri, câştigători ai Premiilor Nobel 

pentru Literatură sau autori care au marcat, de-a lungul timpului, literatura universală. Pentru 

dezvoltarea reţelei de biblioteci publice din judeţ, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu 

Ialomiţa a sprijinit iniţiativa locală a autorităţilor din comunele nou înfiinţate (Traian şi Gura 

Ialomiţei) dar şi Ograda, în demersurile lor de a înfiinţa o bibliotecă. Astfel, au fost transferate 

un număr de 12.500 volume din colecţiile proprii către aceste biblioteci noi. In cadrul 

Serviciului “Completarea, Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor” s-au achiziţionat primele 

module ale softului de biblioteca TINLIB, program de evidenţa informatizată a colecţiilor din 

bibliotecă, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare a 

documentelor. Iniţierea procesului de informatizare s-a făcut ţinând cont de integrarea în 

sistemul naţional de biblioteci care lucrează cu acelaşi tip de program.  
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 I.3. STRUCTURĂ  ŞI ACTIVITĂŢI  
 

 

 Activităţile desfăşurate la Biblioteca Judeţeană “Stefan Bănulescu” Ialomita se 

desfăşoară în conformitate cu structura acesteia: 

 

 SERVICIUL COMPLETAREA, EVIDENTA SI PRELUCRAREA COLECTIILOR – 

completează şi constituie clasic şi informatizat colecţiile de bază, colecţiile uzuale şi speciale 

prin catalogare, clasificare, cotare, alcătuieşte instrumente de informare: catalogul alfabetic, 

sistematic, topografic. 

 

 

 SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL – asigură activităţi de lectură la sală (Sala de 

Lectură, Sala de Studiu Presă si Legislatie), împrumut pentru lectură la domiciliu (Secţia de 

împrumut pentru adulţi, Secţia de împrumut pentru copii si Filiala MB 20); de asemenea, 

asigură evidenţa publicului cititor şi evidenţa activităţilor specifice. 

 

 

 

 COMPARTIMENTUL BIBLIOGRAFIC SI METODIC – se preocupă de valorificarea 

informaţiilor locale, pune la dispoziţia publicului liste bibliografice, prestează servicii de public 

relations, se implică în acţiuni de mediatizare a serviciilor de bibliotecă si are atribuţii de 

coordonare în teren a activităţilor de bază ale bibliotecilor publice ialomiţene, în vederea 

organizării şi eficientizării acestora. 

 

 

 SERVICIUL FINANCIAR–CONTABIL ŞI ADMINISTRATIV – desfăşoară activităţi 

financiar-contabile şi de personal; susţine, din punct de vedere administrativ, instituţia. 
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 II. ACTIVITATI DE MEDIATIZARE 
 

 
         II.1 SALONUL ANUAL DE CARTE - editia a XVI-a, 2007 
 
 

Biblioteca Judeteana  Stefan Banulescu Ialomita a organizat in perioada 01 

octombrie - 02 noiembrie 2007, cea de-a XVI-a editie a Salonului Anual de Carte, cea mai 

importanta manifestare dedicata cartii. Aceasta mare sarbatoare a intrat in constiinta 

publicului ialomitean, numarul mare de vizitatori, peste 2500, fiind o dovada incontestabila a 

faptului ca lectura ocupa un loc bine definit in sfera de preocupare a tinerilor dar si a celor 

maturi.  

 Amenajat într-o manieră modernă, artistică, într-un spaţiu curat, luminos, oferit de 

Galeria ARCADIA, Salonul Anual de Carte a fost nu numai o modalitate de prezentare a 

activităţii bibliotecii publice, de recomandare a serviciilor specifice unei astfel de instituţii de 

cultură, de etalare parţială a achiziţiilor de carte dar şi de dialog între autori, editori, şi publicul 

utilizator. 

        Organism viu, în permanentă mişcare, completare, organizare şi relaţie, Biblioteca 

Judeţeană Ştefan Bănulescu organizează anual Salonul Anual de Carte, prilej de evaluare a 

activităţii recente şi de meditaţie asupra perspectivelor. 

 Şaisprezece ediţii deja încheiate au însemnat pentru instituţia noastră tot atâtea 

prilejuri de a invita personalităţi culturale de primă mărime, scriitori, profesori universitari, 

academicieni, directori de biblioteci cu activitate prodigioasă. Astfel, au fost oaspeţii bibliotecii 

noastre Mircea Dinescu, Aureliu Goci, Anatol Ciobanu, Simona Popescu, Ligia Naum, Fănuş 

Băileşteanu, Fănuş Neagu, Aurel M. Buricea, C. Chifane-Drăguşani, George Burlacu, Ovidiu 

Dunăreanu, Constantin Novac, Nicolae Motoc, Dan Perşa, Ion Papuc, Radu Cârneci, 

Constantin Ţoiu, Aurelia Marinescu, Nicolae Ţone, George Ţărnea, Claudiu Komartin, 

Bogdan Ghiu, Samuel Tastet, Grigore Constantinescu, Theodor Grigoriu, Mihaela Marinescu, 

Gheorghe Zarafu, Lidia Constantinescu, Crina Bocsan Decusara, Razvan Theodorescu 

(declarat in 2.11.2006 „Omul Zilei” de Jurnalul National in urma lansării de carte de la 

Slobozia),  Octavian Mândruţ, George Pruteanu, Passionaria Stoicescu, Alexandru Mironov, 

Ion Hobana, Dan Sociu, Cosmin Perţa, Tia Şerbănescu, George Genoiu, Virgil Măgureanu, 

Aurora Liiceanu, Alice Năstase,etc.. 
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 Întotdeauna au fost prezenţi, în calitate de autori, membrii Uniunii Scriitorilor din 

România, care locuiesc în judeţul Ialomiţa: Nicolae Stan, Ioan Neşu, Şerban Codrin, cărora li 

s-au dedicate lansări de carte. De asemenea alţi autori ialomiţeni ne-au onorat în calitate de 

oaspeţi, Marcel Fotache, Emil Străinu, Gheorghe Dobre, Anghel Macedon, Virgil Dascălu, 

Alexandru Bulandra, Titi Damian, Ştefan Grigorescu, Adria Bănescu, Livia Dobrinescu, Mihai 

Vişoiu, Ioan Man, Dan Elias, Tudor Amza, Costel Bunoaica, Florin Ciocea, Ion Ianole, 

Nicolae Puiu Iliescu, Dorina Ene, Marian Stefan, Dorina Sandu, Aurel Anghel, etc.. 

 Salonul Anual de Carte a prezentat achiziţiile facute de Biblioteca Judeteana in cursul 

anului 2007 şi a oferit publicului vizitator şi posibilitatea de a cumpăra cărţi cu rabat 

comercial, direct de la standurile cu vânzare ale Editurilor NEMIRA şi EIKON care au expus 

la Slobozia. Au fost prezentate pe panouri şi în vitrine peste 700 titluri, achiziţionate pe 

parcursul anului. Aceste  titluri au apărut sub egida a peste 25 de edituri prestigioase din 

Romania (RAO, Humanitas, Nemira,  Curtea Veche, Polirom, Saeculum, ALL, Ştiinţă,etc.). 

 Cadrul Salonului Anual de Carte a fost deasemenea potrivit pentru ceremonia de 

premiere a copiilor şi adulţilor care au câştigat premii la Concursul internaţional ARTE E 

CULTURA, desfăşurat şi în acest an, în Italia, Castel San Giorgio. Astfel, continuând 

colaborarea existentă din anul 2001, copiii din Slobozia, judeţul ialomiţa, Călăraşi sau Tulcea 

au fost premiaţi, confirmând şi de această dată talentul şi munca pe care o depun în şcoli sau 

la cercurile de pictură.  

 Salonul anual de carte a beneficiat şi de sponsorizări în bani, servicii de catering şi 

produse (cărţi) oferite de SC INTER GROUP Slobozia, SC VIVANI SALUBRITATE Slobozia, 

SC PRODESIGNE Slobozia, SC DRAGOŞ TRADING Slobozia. 

 Parteneri media: Radio Campus, Antena 1 Slobozia, Radio Fresh FM, Ialomiţa, Helis, 

Semnal, Impact, Jurnalul de Ialomiţa, Tribuna Ialomiţei, etc.. 

 Programul manifestarilor desfasurate in cadrul acestei editii a Salonului Anual de 

Carte:  

  1 OCTOMBRIE  

 DESCHIDEREA OFICIALA A SALONULUI ANUAL DE CARTE  
                       -Intalnire cu scriitorii ialomiteni 
                       -Ziua Editurilor Ialomitene         
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                          4 OCTOMBRIE 

 

 ZIUA EDITURII CORINT 
   

                        Invitati   - Octavian Mandrut –autor atlase si manuale de geografie 

                                     - Cristiana Julea – reprezentant editura       

 

 

                          5 OCTOMBRIE 

  

 DOAR O VORBA SA-TI MAI SPUN… 
                     CULTURA, CARTE, INTERNET 

 

                 Invitat: -George Pruteanu – scriitor, critic literar, traducator  

 

 

                          10 OCTOMBRIE 

 

 ZIUA CARTII PENTRU COPII 

             - CITITOR SI SCRIITOR - 

                    

                 Invitati:    - Passionaria Stoicescu –scriitor 

                                - Crina Bocsan –scriitor                                

             - Gheorghe Zarafu – scriitor 

 

 

                          12 OCTOMBRIE 

 

 CARTEA SF, CARTEA PENTRU ADOLESCENTI 
 
                  Invitati:     - Alexandru Mironov – prozator 

                                  - Ion Hobana – prozator 

 



 11

 

 

 

                         16 OCTOMBRIE 

 

                 GENERATIA 2000 SE PREZINTA 

 

                    Invitati:   -Dan Sociu – poet 

                                  -Cosmin Perţa – prozator 

 

 

 

                         19 OCTOMBRIE 

 

                   FEMEIA DIN FOTOGRAFIE –DOI PENTRU UN TANGO 
 
                   Invitati:    -Tia Serbanescu – scriitor jurnalist 

                                  -George Genoiu – dramaturg, critic teatral, editor 

 

 

 

                          22 OCTOMBRIE 

 

               ZIUA EDITURII RAO 

      

                   Invitati:    - Virgil Magureanu – autor 

                                  - Ilies Campeanu – Redactor Sef, editura RAO 

                                  - Diana Frandes – reprezentant editura  
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                         23 OCTOMBRIE  

 

                   POEZII SI PAMFLETE  

               

                    Invitat: - Mircea Dinescu – poet, jurnalist 

 

 

 

                          25 OCTOMBRIE 

 

                   ZIUA EDITURII EIKON 

 

                   Invitat:  -Valentin Ajder – Director, Editura Eikon 

 

 

 

 

                         2 NOIEMBRIE 

 

                     ZIUA EDITURII NEMIRA – DINCOLO DE BINE, DINCOACE DE RAU… 

 
 Invitaţi: - Aurora Liiceanu – scriitor, journalist 

   - Alice Năstase – scriitor, journalist 

   - Angelica Nicolau – Director, Editura Nemira 

 

                   -Lansarea volumului: Slobozia, contributii monografice – autor George Stoian 

 

                   -Acordarea premiilor Concursului International ARTE E CULTURA –editia a XI a, 

 2007, Castel San Giorgio, Italia  

                   - INCHIDEREA OFICIALĂ A SALONULUI 
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  II.2 EXPOZITII, LANSARI DE CARTE, PREZENTARI 
 

 

  La Biblioteca Judeteana Stefan Banulescu Ialomita, activitatile de mediatizare a cartii 

si serviciilor de biblioteca sunt permanente, alcatuind un sistem a carui finalitate este 

definirea bibliotecii ca institutie de utilitate publica.  

  In anul 2007 au fost organizate conform Programului anual de activitate, manifestari 

culturale prilejuite de evenimente istorice si literare, aniversari si comemorari, materializate in 

expoziţii de carte, lansari, prezentări, intalniri cu autori si editori, dezbateri, spectacole, etc. 

 Pe tot parcursul anului, la Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa au fost 

organizate expoziţii tematice de carte:  

 

IANUARIE - MIHAI EMINESCU -157 ani de la nastere 

- I.L. CARAGIALE -155 ani de la nastere 

FEBRUARIE - ANTON HOLBAN – 105 ani de la nastere 

MARTIE - MIRCEA ELIADE -100 ani de la nastere 

APRILIE - FANUS NEAGU -75 ani de la nastere 

MAI - ZIUA UNIUNII EUROPENE  

IUNIE - VASILE PARVAN -80 ani de la moarte 

SEPTEMBRIE - STEFAN BANULESCU - 78 ani de la nastere. 

 

 Expoziţii de carte organizate la Filiala MB 20: 

 

Ianuarie - MIHAI EMINESU - 157 ani de la nastere ; 

Martie – MIRCEA ELIADE -100 ani de la nastere 

 Aprilie –FANUS NEAGU -75 ani de la nastere 

Iulie  - TUDOR ARGHEZI - 40 ani de la moarte ; 

August  - MARIN PREDA - 85 ani de la nastere ; 

Octombrie  - ZAHARIA STANCU - 105 ani de la nastere ; 

Decembrie  -1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 
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       Dintre manifestarile organizate de Biblioteca Judeteana Stefan Banulescu Ialomita  

amintim: 

        

        15 IANUARIE - DOR DE EMINESCU - ediţia I 
 

 - Medalion aniversar  

              Au participat : - Gradinita cu Program Normal nr. 2                                 

                                     - Scoala Generala nr.4 (clasa a IV a) 

                                     - Gradinita cu Program Prelungit nr.1 

                                     - Liceul Matei Basarab(clasa a XIa C)-referate si comunicari 

 

- Concurs cu premii pe teme din viata si opera lui Mihai Eminescu 

Au participat elevii claselor a IX a de la Grupul Scolar Mihai Eminescu din Slobozia 

 

 - Lansarea volumului de Poezii, vol I, Romanul vietii mele, autor Condrut O.Ion  

 

 

Parteneri media : Radio Campus Slobozia , Antena 1 Slobozia. 

Sponsori: SC Voinea  Mondoconstruct SRL Bucuresti, SC Contioni SRL Slobozia. 

 

 

 

          24 IANUARIE – ZIUA UNIRII  

 

– Expoziţie de carte şi Program literar-artistic 

                                       Lectura –dramatizare dupa : 

                                       -Cuza Voda si Sultanul de Dumitru Almas 

                                       -Cinste si omenie de Petru Demetru Popescu 

                                       -Ocaua lui Cuza de Dumitru Almas 

                                       -Mos Ion Roata si Cuza Voda de Ion Creanga 

                                       -Mos Ion Roata si Unirea de Ion Creanga 

 Manifestarea a fost organizata in colaborare cu Scoala nr. 2 Sf Andrei Slobozia si Scoala 

nr 6 Inalţarea Domnului din Slobozia. 
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12-18 MARTIE – PRIMĂVARA POEŢILOR – FESTIVAL DE POEZIE 
 
Festivalul şi-a propus organizarea locală a unei săptămâni dedicate poeziei cu scopul 

promovării creaţiei şi a autorilor, prin readucerea poeţilor în spaţiul public. Au participat 

scriitorii: Şerban Codrin, Nicolae Stan, Ioan Neşu şi alţi membri ai asociaţiilor culturale locale: 

Gheorghe Dobre, Dan Elias, Liviu Loghin, Anghel Papacioc, etc.. 

Organizatori: Uniunea Scriitorilor din România, Centrul Cultural Francez , Centrul 

Cultural UNESCO "Ionel Perlea"-Ialomiţa, Asociaţiile Culturale Helis si AscultIalomita, 

Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu"- Ialomiţa 

 Parteneri media: Radio Campus Slobozia, Antena 1 Slobozia 

 

 

3 APRILIE – PRIMĂVARA EUROPEANĂ  

Manifestarea, organizată cu scopul promovării valorilor cultural-artistice româno-

italiene în contextual apartenenţei la spaţiul comunitar european, a continuat buna colaborare 

care există de mai mulţi ani, dintre instituţiile culturale ialomiţene şi cele italiene din Provincia 

Salerno, Italia. 

- Expoziţie de artă plastică, aprilie-mai 2007 - Galeriile ARCADIA, Centrul Cultural 

UNESCO Ionel Perlea Slobozia, itinerată în perioada mai-iunie 2007 la Casa de Cultură 

Grigore Kiazim Măcin, Tulcea.  

Au participat artişti plastici, membri ai UAPR - Filiala Ialomiţa şi ai Academiei 

Internaţionale ARTE E CULTURA, Castel San Giorgio, Italia 

- Întâlniri cu scriitori români şi italieni, oameni de cultură, donaţii de carte către 

Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa; 



 16

 

 

 23 APRILIE - ZIUA BIBLIOTECARULUI 

 

       -Inaugurarea Salii de Imprumut pentru Adulti si a Salii de Imprumut pentru Copii; 

 

       -Prezentarea site–ului institutiei www.bji.ro 

 

       -Lansarea volumelor: 

o "Pas cu pas... in descrierea bibliografica internationala standardizata I.S.B.D.- 

Catalogarea documentelor: ghid in multiple modele si exemple" (volum de 

biblioteconomie), Editura Helis, Slobozia, 2007, autor Alexandrina Mihalache, 

Sef Secţie, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa;  

o "Baladierul" (volum de versuri), Editura Helis, Slobozia, 2006, autor Serban 

Codrin;  

o "Vasile Alecsandri si Cazul Miorita" (ancheta literara), Editura Helis, Slobozia, 

2006, autor Alexandru Buleandra;  

o "Sexologie si contraceptie" (volum de medicina), Editura PIM, Iasi, 2007, 

autori: prof. univ. dr. Mihai Botez, dr.Adrian Juverdeanu, as.soc. Cristian 

Bodnarescu; 

Au participat oficialităţi ale judeţului şi municipiului, primari ai unor localităţi ialomiţene, 

oameni de cultură, reprezentanţi ai presei, radiourilor şi televiziunii locale, directori ai unor 

biblioteci judeţene: Galaţi, Brăila, Prahova, Tulcea, Călăraşi, Buzău, etc. 

Sponsori: SC Voinea Mondoconstuct SRL Bucuresti, SC Venus Stones SRL Bucuresti 

 

        9 MAI – ZIUA EUROPEI 
 - Dezbatere la care au participat elevii clasei a IIIa A de la Scoala nr. 2 Sf. Andrei din 

Slobozia, indrumati de inv Cipu Alina ; 
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  16 MAI - CLUBUL IUBITORILOR DE CULTURĂ 

 - Întâlnire cu oamenii de cultură argeşeni, membri ai Clubului Iubitorilor de Cultură din 

Curtea de Argeş la Biblioteca Municipală Curtea de Argeş, Muzeul Municipal şi Casa de 

Cultură George Topârceanu 

 Au participat scriitorii ialomiţeni: Nicolae Stan şi Gheorghe Dobre  

 

 

1 IUNIE - CINE SCRIE PENTRU  COPII ? 

-  Intâlnire cu scriitori de literatura pentru copii 

 

                Invitati:       -Crina Bocsan Decusara, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania 

                                  -Elisabeta Preda, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania 

                                  -Mircea Novac, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania 

 

 - Program artistic sustinut de elevii clasei a IIa B de la Scoala nr .2 Slobozia, indrumati de 

inv.Marin Constanta şi elevii clasei a IVa Step by Step de la Liceul Pedagogic Slobozia, 

indrumati de inv.Francu Mariana si inv.Nedelcu Luisa . 

 

Sponsor: SC CONTE IMPEX SRL Slobozia 

 

 

       5 IUNIE - ZIUA MONDIALA A MEDIULUI   

- Expozitie de fotografie pe teme ecologiste – autor Nicu Lazăr, Galeria ATELIER 

Actiunea a fost organizata in colaborare cu Centrul Cultural UNESCO Ionel  Perlea Ialomita , 

Asociatia de Turism si Ecologie Caltun Club UNESCO Curtea de Arges. 

 

 

    15 IUNIE - COMEMORARE MIHAI EMINESCU 
 

        -Lansare de carte, Poezii vol II şi III 

                             -Crezand vei izbuti  

                             -Asa se imparte in doi un intreg  -  autor Condrut O.Ion 

 Participanţi: profesori, elevi, oameni de cultură, ziarişti, deţinuţi ai Penitenciarului Slobozia. 
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     27-30 IUNIE - ARTE E CULTURA, Italia 

 

- Concurs international ARTE E CULTURA, editia a XI a, Castel San Giorgio, Italia 

Au participat copii şi adulţi din Municipiul Slobozia şi judeţul Ialomiţa la secţiunile: Proză, 

Poezie, Pictură 

Organizatori: Biblioteca Judeteana Stefan Banulescu Ialomita, Academia Internationala 

ARTE E CULTURA, Castel San Giorgio, Italia 

- Participare la Televiziunea Quarta Rete TV, Salerno in cadrul unui interviu şi al mai multor 

emisiuni transmise, având subiectul ARTE E CULTURA 

- Directorului Bibliotecii Judeţene Ştefan Bănulescu Ialomiţa, Mihaela Racoviţeanu, i s-au 

acordat Diploma, Placheta Omagială şi Medalia de Aur din partea Provinciei Salerno, Italia 

pentru merite culturale deosebite dovedite de-a lungul celor şase ani de colaborare cu 

Accademia Internazionale ARTE E CULTURA, Castel San Giorgio şi alte instituţii sau 

organizaţii non-guvernamentale din Provincia Salerno. 

 

 

 

 15 NOIEMBRIE - DIMINEATA DE BASM  
 
- Audiţie de basme din creaţia scriitorului român Petre Ispirescu  

Au participat: 

                      - copiii de la Gradinita cu Program Prelungit nr.2 Slobozia, Grupa mare 

  - elevii clasei I A – Şcoala nr 2 Sf. Andrei Slobozia 

 

 

20 DECEMBRIE – IATA, VIN COLINDATORII ! 
 -  Traditii si obiceiuri de iarna - Program artistic 

Au participat: - copiii de la Gradinita cu program prelungit nr.2 Slobozia, Grupa mijlocie 

                        -elevi ai Scolii nr.2  Sf Andrei Slobozia, clasa IV a C 

     -elevii clasei a IV a C -Liceul de Arta Ionel Perlea Slobozia 
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 O CARTE PE SĂPTĂMÂNĂ – EMISIUNE TV 
 
 În perioada februarie-septembrie 2007 la postul local de televiziune Antena 1 

Slobozia, sub genericul O CARTE PE SĂPTĂMÂNĂ au fost prezentate o serie de emisiuni, 

realizate de Mihaela Racoviţeanu, directorul Bibliotecii Judeţene. Aceste emisiuni culturale, 

au avut scopul atragerii membrilor comunităţii locale şi judeţene, către bibliotecă şi lectură, în 

general. Volumele prezentate fac parte din colecţiile Bibliotecii Judeţene Ştefan Bănulescu 

Ialomiţa iar autorii lor, câştigători ai Premiului Nobel pentru Literatură, scriitori care au marcat  

literatura universală. 

 Amintim debutul pledoariilor pentru lectură, făcut cu volumul Mă numesc Roşu al lui 

Orhan Pamuk, câştigătorul Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2006, editat la Editura 

Curtea Veche. Au urmat Malone moare , de Samuel Beckett, unul dintre cei mai inovatori 

scriitori ai secolului al XX-lea, editată de Editura EST sau Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici 

a îndrăgiţilor Fraţii Grimm, un document cu o prezentare mixtă, pe hârtie şi suport electronic-

CD, o carte pentru copiii de toate vârstele.  

 A fost prezentată deasemenea, prima carte tipărită, Cartea Cărţilor sau Biblia, un 

volum ce nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui creştin... 

 Cărţi celebre, care au cunoscut şi dramatizări la fel de celebre, au fost incluse în 

programul duminical al Antenei 1 Slobozia: Rămăşiţele zilei, de Kazuo Ishiguro, premiat cu 

o seamă de premii internaţionale pentru opera sa, Memoriile unei gheişe, în parte roman 

istoric, în parte basm, bestseller internaţional scris de Arthur Golden.  

 Pianista, de Elfriede Jelinek este un alt bestseller internaţional, ce face parte din 

colecţiile Bibliotecii Judeţene şi care a cunoscut deasemenea o ecranizare de succes, 

autoarea fiind premiată în anul 2004 cu Premiul Nobel pentru Literatură. 

 Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa a omagiat doamnele şi domnişoarele, 

cu ocazia zilei de 8 Martie, dedicând o carte acestora: Istorie trăită, de Hillary Clinton, fostă 

Primă Doamnă a Americii, un succes internaţional din domeniul memorialisticii.  
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 În acelaşi stil al romanelor autobiografice a fost şi Copiii din miez de noapte, al lui 

Salman Rushdie, laureat al premiului The Booker of Bookers în anul 1993, pentru cel mai 

bun roman din cei 25 de ani de existenţă ai premiului.  

 Cel mai polemic roman al lui Jose Saramago, ce pune în scenă povestea biblică, 

Evanghelia după Iisus Hristos a fost deasemenea prezentat, ştiut fiind faptul că a provocat 

la apariţie, în anul 1991, puternice reacţii.   

 Noutăţi editoriale, cum ar fi Colecţionarul de istorie scris de Elizabeth Kostova, 

editat la Casa de Editură RAO şi adus în faţa publicului ialomiţean este un thriller istoric 

remarcabil, o încercare iscusită de a reconstitui personajul istoric Vlad Ţepeş de la care se 

consideră unanim că a pornit legenda lui Dracula.  

 Imre Kertész, un scriitor evreu de limbă maghiară, care trăieşte la Budapesta şi 

Berlin, este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2002. Volumul său În afara 

destinului a fost prezentat, în cadrul Salonului Anual de Carte, ediţia precedentă, iar acum 

pe larg, la postul Antena 1 Slobozia. 

 Una dintre capodoperele literaturii, Muntele vrăjit al lui Thomas Mann, romanicerul 

german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1929 a fost mediatizată în luna 

martie, aproape simultan cu difuzarea adaptării dramatice de la Teatrul Radiofonic Bucureşti. 

 Thomas Hardy cu Micile ironii ale vieţii, prezentat la Bookfest 2007 de către Editura 

Nemira a fost deasemenea adus in faţa publicului ialomiţean; un volum care surprinde cu 

adevărat „micile ironii ale vieţii”, proverbiala expresie. 

 Dintre numeroasele volume semnate de americanul John Steinbeck, a fost ales 

Fructele mâniei, pentru care autorul a primit Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1962, 

roman care surprinde destinele unor oameni obişnuiţi.  

 Pentru a nu trece marcată ziua de 4 iulie – Ziua Naţională a Statelor Unite ale 

Americii, a fost prezentat volumul Istoria Americii, semnat de Sir Winston Churchill, 
faimos om politic englez totodată talentat scriitor şi istoric, jumătate american pe ramura 

maternă. Un alt autor american, romancier, nuvelist, reporter de război, laureat al mai multor 

premii pentru literatură printre care şi Premiul Nobel în anul 1954 a fost adus în faţa 

telespectatorilor slobozeni şi ialomiţeni: Ernest Hemingway cu faimosul roman Adio, arme!. 
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 Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Franceze -14 iulie, emisiunea O carte pe 

săptămână a prezentat  Căile mării de Francois Mauriac, câştigător al Premiului Nobel 

Pentru Literatură în anul 1952, distins cu titlul de Mare Ofiţer al Legiunii de Onoare pentru 

serviciile aduse statului francez. 

 Iubitorii de cultură, de poezie, au fost invitaţi la lectură prin întâlnirea cu opera celui 

mai important promotor al valorilor şi idealurilor culturale ale Indiei, Rabindranath Tagore, 

primul laureat  din Asia al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1913. Volumul intitulat 

Antologie lirică, editat de Polirom cuprinde cele mai frumoase poezii ale scriitorului.  

 Datorită interferenţelor culturale ce au avut loc în luna august 2007, între folclorul 

ialomiţean şi folclorul sard, prin participarea Ansamblului Folcloric Doina Bărăganului la un 

festival din Insula Sardinia, a fost prezentată o carte a unei autoare, Grazia Deledda, 

originară din această insulă italiană. Iedera este un roman care completează opera unei 

scriitoare distinse cu Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1926. În acest fel, am adus un 

omagiu Graziei Deledda, de la dispariţia căreia se împlineau chiar în acele zile 71 de ani.  

 Un roman parabolic şi demonstativ Ciuma, al lui Albert Camus cunoscut romancier şi 

filozof francez de origine algeriană, unul dintre părinţii existenţialismului, care a primit Premiul 

Nobel pentru Literatură în anul 1957, a fost prezentat în aceeaşi lună, august. 

 Emisiunea dedicată Centenarului Mircea Eliade, aniversare UNESCO, a avut ca 

subiect cel mai frumos roman de dragoste din literatura română, cum este denumit Maitreyi. 

 Un roman emblematic, Pavilionul canceroşilor, din opera celebrului scriitor rus în 

viaţă, Aleksandr Soljeniţân, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1970, a fost 

prezentat în luna septembrie, alături de Rubayatele lui Omar Khayam, poet , savant şi filozof 

de origine persană. Rubayatele lui Omar Khayam sunt poezii cu formă deosebită şi rămân 

nemuritoare, ocupând un loc aparte în literatura timpului. 

 Cărţile prezentate au cuprins şi o piesă de teatru, Uriaşii munţilor a cunoscutului 

dramaturg italian, romancier şi eseist, Luigi Pirandello câştigător al premiului Nobel pentru 

Litearutură în anul 1934.  
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 III. SERVICIUL COMPLETAREA, EVIDENŢA SI PRELUCRAREA 
 COLECTIILOR 

 
  

     III.1. COLECTII  
 
 La 31 decembrie 2007 colecţiile Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa se 

prezintă astfel: 

-fond de carte existent  = 195.526 volume 

-valoarea fondului de carte = 622.519,98 lei 

-alte unităţi de bibliotecă (casete video, audio, discuri, diapozitive, foto) = 3.581  

-valoarea altor unitati de biblioteca= 5.300,56 lei 

 Pe parcursul anului 2007 Biblioteca Judeţeană “Stefan Bănulescu” Ialomiţa a 

achizitionat documente, colecţii de publicatii după cum urmează: 

 din bugetul repartizat de Consiliul Judetean Ialomita: 

                      - volume = 6.485 

                      - valoare = 100.537,31 lei 

 

 donatii subventionate de Ministerul Culturii si Cultelor: 

  -volume = 99 

  -valoare = 1.074,39 lei 

 alte donatii: 

  -volume = 1.361 

  -valoare = 21.089,93 lei 

 Depozit Legal: 

  -volume = 14 

  -valoare = 63,00 lei 

 Total achizitii in anul 2007: 
  -volume = 7.945 
  -valoare =122.701,63 lei 
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 III.2. ACTIVITĂŢI SPECIFICE 
 
 Achiziţii 
 Serviciul specializat al bibliotecii in colaborare cu membrii comisiei de achizitii a 

efectuat achiziţionarea celor mai importante documente din majoritatea domeniilor de 

activitate in vederea obtinerii unui echilibru tematic corespunzator colectiilor, care sa asigure 

caracterul enciclopedic si omogen al fondului de carte si al publicatiilor periodice nationale si 

locale şi care raspund cerintelor de informare si lectura la nivelul municipiului Slobozia si la 

nivelul comunitatii din judetul Ialomita dar si prelucrarea acestora conform normelor 

biblioteconomice. 

 Astfel, din bugetul local s-au achizitionat carti de la Editurile: Dacia, Napoca Star, 

Victor Frunza, Atlas Trading, Sc Coresi, Nemira, Editura pentru Stiinta, Tempus 

DacoRomania, Comtera, Steaua Nordului, Corint Junior, Geneze, Humanitas, Saeculum 

Vizual, Vestala, Universalia, Eikon, Bic All, Abstract Media, Paralela 45, Arbeit, Astro, 

Polirom, RAO, etc. 

 Donaţii 
 Autori care au oferit donaţii de carte către Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu 

Ialomiţa: David Aurel, Burlacu Valere, Stefan Marin, Mocanu Augustin, Ilie Dobre, Gheorghe 

Dobre, Valegvi Valeriu, Condrut O. Ion, Artur-Gabriel Silvestri, Aristache Popescu, George 

Genoiu, Tia Serbanescu, Mircea Dinescu, Aurel Anghel, Ciocea Florin, Dumitru Chelaru 

Dumesti, Sandu Dorina, Croitoru Grigorie, Untanu Ion, Eugen Dimitriu, I. Staicu, Crina 

Decusara Bocsan, Passionaria Stoicescu, Victor Simion, George Pruteanu, Al. Oprescu, 

Virgil Măgureanu, etc. 

Institutii juridice au oferit donaţii de carte: Consiliul Judetean Ialomita, Consiliul Judetean 

Suceava, Ziarul « Jurnalul National », Revista « Convorbiri literare », Primaria Giurgeni, 

Asociatia Personalului Didactic, Muzeul Judetean Ialomita, Biblioteci Judetene : Dambovita, 

Calarasi, Arges, Mures, Arad, Braila, Tulcea, Baia Mare, Giurgiu, editurile : SC Coresi, 

Oastea Domnului, Editura de Vest, Compania, Badea, Anima, Concordia, Editura pentru 

Stiinta, etc. 

Donatii persoane fizice : Stefan Marian, Iancu Paul, Petre Magda, Enache Dumitru, Stroe 

Dobre, Vanosu Anca. 

S-au primit cu titlu de donatie din partea Ministerului Culturii, carti editate de Editura Coresi şi 

Cartex 2000. 
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 Prelucrarea biblioteconomică 
 -Toate colectiile de documente achizitionate au fost inregistrate in regim traditional in 

evidenta globola (R.M.F.) si cea individuala (R. I.), apoi stampilate pe pagina de control 

(secreta) si predate pe baza de borderouri conform siglelor de gestiune stabilite in registrul 

inventar, bibliotecarilor gestionari de la sectiile cu imprumut la domiciliu si a celor ce 

gestioneaza fondul de baza al bibliotecii ; 

 -Toate titlurile cartilor nou achizitionate au fost inregistrate in caietele de evidenta 

alfabetice pe ani de aparitii (1999-2007), urmarind astfel rata de innoire a titlurilor din 

productia editoriala curenta si completarea retrospectiva ; 

 -La titlurile nou achizitionate si repartizate fondului de baza al bibliotecii, s-au stabilit 

cotele de format, au fost inregistrate in registrul inventar si pe toate fisele intocmite(principale 

si topografice); de asemenea au fost inregistrate pe documente si etichetele stabilite conform 

formatului ; 

 -In anul 2007, toate titlurile achizitionate(2.487), au fost prelucrate conform 

standardelor biblioteconomice, clasificate, indexate, catalogate si verificate la catalogul 

alfabetic de serviciu, fisiere noutati ; cotele sistematic-alfabetice stabilite pentru titlurile nou 

achizitionate au fost inregistrate pe toate exemplarele cartilor ; 

 -La toate cartile reachizitionate, au fost inregistrate cotele sistematic-alfabetice anterior 

stabilite de pe fisele intocmite, pe care au fost inregistrate si numerele de inventar nou 

stabilite ; 

 -Din totalul titlurilor nou achizitionate au fost introduse in sistemul informatizat 1552 

fise; 

 -Din totalul titlurilor nou achizitionate in cursul anului 2007 au fost prelucrate conform 

standardelor bibliografice 2214 titluri(clasificate si catalogate ) 

 -Pentru titlurile nou achizitionate, fisele principale intocmite au fost multiplicate pentru 

toate cataloagele bibliotecii ; total = 9731 fise ; 

 -Fisele nou intocmite cat si cele ale cartilor reachizitionate au fost intercalate in 

catalogul alfabetic de serviciu şi la fisierele Noutati ; 

 -Au fost organizate alfabetic si intercalate in catalogul alfabetic al Salii de lectura 3127 

fise ; 

 -Au fost ordonate strict numeric si intercalate in catalogul sistematic al Salii de lectura  

4926 fise ;  
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 -Toate documentele achizitionate au fost supuse operatiunilor de echipare (lipit 

etichete pentru cote, lipit foi de termen, buzunarase pentru fisele de carte), s-au intocmit 

fisele cartilor (carti repartizate sectiilor cu imprumut la domiciliu) ; 

 -Colectiile de publicatii periodice au fost inventariate trimestrial ; de asemenea 43 CD-

uri ; 14 carti la Depozitul legal ; 

 -S-a definitivat calcularea RMF-ului pe 2006 

 -S-au eliminat din registrele inventar un număr de 2608 carti casate, provenind de la 

Sectiile de Împrumut pentru Adulti, Copii si Filiala MB 20 ; au fost eliminate şi de pe fisele 

catalogului alfabetic de serviciu ; 

 -S-au introdus in sistem informatizat 3200 nume de autori pentru Indexul Alfabetic al 

Scriitorilor Straini ; 

 -S-au intocmit borderouri şi bileţele pentru 408 carti transferate de la Sectia de 

împrumut pentru adulti la fIliala MB 20. S-au organizat numeric si s-au schimbat siglele in 

registrele inventar. De asemenea s-au schimbat siglele si pe fisele catalogului alfabetic de 

serviciu ; 

 -S-au intocmit borderouri şi bileţele pentru 10.035 volume transferate la Bibliotecile 

Comunale Traian si Ograda si 2.454 volume transferate la Biblioteca Comunala Gura 

Ialomitei. Cele 12.489 volume au fost organizate numeric in vederea eliminarii lor din 

registrele inventar. Din totalul acestora s-a eliminat pana la sfarsitul anului 2007 un număr de 

8382 volume. 

 -S-au intocmit 156 Procese-verbale de receptie a documentelor achizitionate; 

 -S-au intocmit borderouri pentru toate cartile prelucrate si s-au predat: Salii de lectura, 

Sectiilor de imprumut, Filiala MB 20, pe baza de semnaturi ; 

 - Trei bibliotecare din cadrul serviciului au facut parte din comisia de inventariere a 

fondului de carte al Sectiei de imprumut pentru adulti, iar la inventarul fondului de baza al 

bibliotecii au facut parte din comisia de inventariere doua bibliotecare ; 

 -Pentru lipsurile din Catalogul Alfabetic de Serviciu al Salii de Lectura s-au intocmit 

100 fise iar pentru dubluri s-au facut modificarile necesare ;  

 -S-a redactat lucrarea de selectionare a arhivei unitatii din perioada 1984-2004 

precum si inventarele documentelor permanente din aceeasi perioada pentru Arhivele 

Nationale ; 
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       IV. SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL 

 
 IV.1 ATRIBUŢII 
 

 In anul 2007  Serviciul Relatii cu Publicul al Bibliotecii Judetene Stefan Banulescu 

Ialomita a avut in centrul preocuparilor sale eficientizarea intregii activitati, in vederea sporirii 

contributiei cartii la pregarirea profesionala si spirituala a utilizatorilor sai si a satisfacerii in 

masura cat mai mare a nevoilor acestora de lectura , informare, documentare şi petrecerea 

timpului liber. 

 Astfel, Serviciul Relatii cu Publicul a venit în întâmpinarea utilizatorilor cu următoarele: 

 -asigurarea serviciilor pentru lectura, studiu, informare, documentare la sediu, filiala si 

de imprumut la domiciliu, cu respectarea regimului de circulatie a documentelor, de evidenta 

a activitatilor zilnice, inclusiv documentare on-line pentru diferite domenii de activitate, 

legislaţie romaneasca si europeana actualizata la zi ; 

 -facilitarea, potrivit resurselor si oportunitatilor, a accesului utilizatorilor si la alte colectii 

ori baze de date prin imprumut interbibliotecar ; 

 -organizarea sau colaborarea la programe si actiuni de diversificare, modernizare si 

automatizare a serviciilor de biblioteca, de valorificare a colectiilor de documente si a 

traditiilor culturale, de animatie culturala si de educatie permanenta ; 

 -efectuarea in scopul valorificarii colectiilor, de studii si cercetari in domeniul 

biblioteconomiei, stiintelor informarii si al sociologiei lecturii ;  

 -redactarea si editarea de produse culturale necesare membrilor comunitatii ; 

            -realizarea indicatorilor de performanta ; 

            -satisfacera cerintelor de informare, studiu si divertisment ; 

            -intreprinderea operatiunilor de avizare a restantierilor, de recuperare fizica sau 

valorica a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizartori, in conditiile legii ; 

             -efectuarea inventarelor (conform Legii nr.334/2002) la Sectia de Imprumut pentru 

adulti, la Sala de Lectura şi Sala de Studiu Presă şi Legislaţie ; 

             -efectuarea operatiunilor de casare, conform legislatiei in vigoare, a documentelor cu 

un grad  avansat de uzura, degradare sau depasite moral;  

             -reorganizarea fondurilor de publicatii la sectiile de imprumut si la salile de lectura  in 

urma lucrarilor de renovare, amenajare  
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            IV.2. INDICI DE ANALIZĂ 
 
 

-numar total utilizatori – 8316 

-numar utilizatori inscrisi in 2007 – 1172 

-numar utilizatori activi – 7144  

-numar vizite la biblioteca (frecventa) – 52.867 

-numar documente consultate – 110.378 

-frecventa medie/zi – 211,5 

-indice de lectura (110.378/8316) = 13,27 

-indice de frecventa (52.867/8316)  = 6,35           
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 IV.3 ACTIVITĂŢI  

 
         IV.3.1. SALA DE LECTURA  
 
 Principalele date statistice la sfarsitul anului 2007, la Sala de Lectura au fost:                 

  -numar utilizatori inscrisi – 351 

            -numar utilizatori activi – 2.858 

  -numar documente difuzate - 38.281 

            -frecventa anuală – 22.593 

 

 In perioada  18 iunie -18 septembrie 2007 s-a efectuat inventarierea fondului de 

documente al Salii de Lectura. 

 

 Principalele activitati desfasurate in cursul anului 2007 la Sala de Lectura au fost :  

-inscrierea utilizatorilor si informarea acestora asupra conditiilor de studiu la Sala de Lectura; 

-asigurarea cererilor de lectura prin punerea la dispozitia utilizatorilor a documentelor 

solicitate ; 

 -initierea utilizatorilor in folosirea cataloagelor salii (Catalogul Alfabetic, Catalogul 

Sistematic si Catalogul Noutati); 

-supravegherea permanenta a utilizatorilor din Sala de Lectura; 

-intercalarea la raft a documentelor studiate de utilizatori; 

-primirea documentelor nou achizitionate si intercalarea lor la raft, in depozit ; 

-evidenta cererilor de carte ce nu pot fi onorate imediat in vederea achizitionarii lor; 

-intercalarea in catalogul topografic si de noutati a fiselor primite de la Serviciul prelucrare; 

-tinerea la zi a evidentei circulatiei fondului de publicatii si a cititorilor prin completarea zilnica 

a caietului de evidenta ; 

-asigurarea cererilor de imprumut interbibliotecar; 

-selectia si intocmirea borderourilor cu volumele expuse in cadrul Salonului Anual de Carte; 
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         IV.3.2. SECTIA DE IMPRUMUT PENTRU COPII 
 
 Principalele date statistice la sfarsitul anului 2007 la Sectia de Imprumut pentru Copii 

au fost :       

      - numar utilizatori inscrisi –160 

                         - numar utilizatori activi – 1.630 

                         - numar documente difuzate -13.601 

                         - frecventa – 7.001 

 In perioada  februarie-aprilie 2007 s-au efectuat lucrari de zugravire şi reamenajare  a 

sectiei. Intr-un nou ambient,  copiii, utilizatori ai sectiei, au beneficiat de un cadru atractiv, 

amenajat dupa cerintele moderne ale societatii. Si in acest an Sectia de Imprumut pentru 

Copii a colaborat cu institutiile scolare, lucru care s-a reflectat nu numai prin participarea 

elevilor la programele organizate de Biblioteca Judeteana, dar si prin vizitele organizate ale 

diferitelor clase si chiar a grupelor mari si a celor pregatitoare din gradinite. Parteneriatele 

încheiate cu diferitele instituţiile şcolare sunt relevante pentru interesul comun al acestora şi 

al Bibliotecii Judeţene, de atragere spre lectură, studiu, spre un mediu cultural care să le 

asigure copiilor o dezvoltare intelectuală adecvată. 

 Activitatile desfasurate in cadrul Sectiei de Imprumut pentru Copii in anul 2007 au fost: 

-inscrierea utilizatorilor si deservirea celor activi ; 

-initierea utilizatorilor in alegerea cartilor in conditiile accesului liber la raft; 

-completarea zilnica a Caietului de evidenta; 

-indrumarea utilizatorilor care nu poseda o bibliografie anume; 

-intercalarea fiselor primite de la Serviciul Prelucrare in Catalogul alfabetic al sectiei si 

multiplicarea acestora pentru catalogul pe titluri;  

-intercalarea la raft a documentelor restituite de utilizatori;   

-completarea evidentei individuale a gestiunii sectiei sub forma subinventarului; 

-reorganizarea fondului de documente in sectie si depozit ; 

-colaborarea cu institutiile scolare din municipiul Slobozia si din judetul Ialomita 
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 IV.3.3 SECTIA DE IMPRUMUT PENTRU ADULTI 
 

 Principalele date statistice la sfarsitul anului 2007 la Sectia de Imprumut pentru Adulti 

au fost :        

     - numar utilizatori inscrisi –540 

                         - numar utilizatori activi – 1.867 

                         - numar documente difuzate -26.101 

                         - frecventa – 9.150 

 

 In perioada 12 februarie -5 mai  2007 s-a efectuat inventarul fondului de documente al 

Sectiei de imprumut pentru adulti. 

 

 Activitati desfasurate in anul 2007: 

-informarea utilizatorilor asupra conditiilor de imprumut la domiciliu , 

-initierea utilizatorilor in folosirea cataloagelor sectiei , in cunoasterea fondului de carte ;  

-inscrierea  noilor utilizatori si deservirea celor activi; 

-instiintarea utilizatorilor restantieri ; 

-intercalarea la raft a cartilor restituite de utilizatori; 

-inlocuirea la raft a cartilor deteriorate cu exemplare noi, din depozit; 

-recondiţionarea cartilor deteriorate; 

-supravegherea utilizatorilor si indrumarea lor la raft; 

- reorganizarea fondului de carte in depozit si in sectie  

-intercalarea in Catalogul Alfabetic si de Noutati a fiselor primite de la Serviciul Prelucrare-

Catalogare ; 

-au fost operate prin scoatere din Catalogul Alfabetic al sectiei 7.686 volume, ce au 

reprezentat 4.045 volume casate, 1.176 volume lipsa la inventar si 2.454 volume transferate 

la Biblioteca Comunala Gura Ialomitei; 

-completarea RMF-ului Sectiei de Imprumut pentru adulti; 

- tinerea la zi a evidentei circulatiei fondului de publicatii si a cititorilor prin completarea zilnica 

a Caietului de evidenta ; 

- in perioada 12 februarie -5 mai  2007 s-a efectuat inventarierea fondului de documente. 
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            IV.3.4. FILIALA MB 20 
  

 Principalele date statistice la sfarsitul anului 2007 la Filiala MB 20 au fost :                 

     - numar utilizatori inscrisi –99 

                         - numar utilizatori activi – 511 

                         - numar documente difuzate -11.359 

                         - frecventa –5.907  

 

            Activitati desfasurate la Filiala MB 20 de catre bibliotecarul-responsabil: 

-inscrierea si deservirea noilor utilizatori precum si a celor activi; 

-informarea utilizatorilor privind conditiile de imprumut la domiciliu si de studiu la sala de 

lectura de care dispune filiala; 

-intercalarea la raft a volumelor restituite de utilizarori; 

-evidenta circulatiei fondului de carte si a utilizatorilor prin completarea Caietului de Evidenta; 

-indrumarea lecturii utilizatorilor, in special a copiilor de varsta scolara; 

-supravegherea utilizatorilor in momentele de aglomeratie a sectei; 

-instiintarea utilizatorilor restantieri; 

-completarea Registrului de Evidenta a filialei pe baza borderourilor primite de la Serviciul 

Prelucrare al Bibliotecii Judetene;  

-evidenta cererilor de carte ce nu pot fi onorate imediat, in vederea achizitionarii lor; 

 Expoziţii de carte organizate la Filiala MB 20: 

 Ianuarie - MIHAI EMINESCU - 157 ani de la nastere ; 

 Martie – MIRCEA ELIADE -100 ani de la nastere; 

           Aprilie –FANUS NEAGU -75 ani de la nastere; 

 Iulie  - TUDOR ARGHEZI - 40 ani de la moarte; 

 August  - MARIN PREDA - 85 ani de la nastere; 

 Octombrie  - ZAHARIA STANCU - 105 ani de la nastere; 

 Decembrie  -1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI 
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           IV.3.5. SALA DE STUDIU PRESA SI LEGISLSTIE  

 
 Accesul utilizatorilor la Sala de Studiu Presa si Legislsţie se face pe baza permisului 

de intrare, emis de celelalte sectii ale bibliotecii. Se pot studia pe loc documente (periodice, 

seriale, legislatie) in format clasic sau electronic, on-line pe staţia PC din dotarea sălii. 

 La sfarsitul anului 2007 principalele date statistice ale activitatii desfasurate la Sala de 

Studiu Presa si Legislatie au fost:  

     - numar utilizatori inscrisi –22 

                         - numar utilizatori activi – 278 

                         - numar documente difuzate -2.1036 

                          -frecventa –8.216 

 

Activitatile principale desfasurate in 2007 la Sala de Studiu Presa si Legislstie au fost:  

-inscrierea noilor utilizatori si informarea acestora in priviinta conditiilor de studiu; 

-asigurarea cererilor de lectura a utilizatorilor prin punerea la dispozitia acestora a 

publicatiilor din sala si depozit; 

-evidentierea zilnica in fise a publicatiilor primite; 

-pregatirea publicatiilor (stampilat ,capsat ) in vederea constituirii lor in colectii ; 

-legarea zilnica in colectii a publicatiilor periodice din ziua anterioara; 

-intercalarea la raft a volumelor solicitate de utilizatori; 

-colaborarea cu distribuitorul de periodice in vederea remedierii problemelor legate de 

publicatiile care nu au sosit la timp; 

-intercalarea la raft, in depozit, a documentelor primite cu regim de ,,Depozit  Legal ”;  

-evidenta circulatiei fondului de documente si a utilizatorilor prin completarea caietului de 

evidenta; 

-intocmirea borderourilor ce cuprind propuneri de abonamente la publicatiile periodice si 

seriale pentru anul 2008; 

-indrumarea şi supravegherea utilizatorilor care vor să studieze on-line diferite documente 

sau legislaţie românească sau europeană; 

-periodic publicatiile au fost date la legatorie pentru a fi copertate in vederea pastrarii lor in 

depozit ; 
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 Lista publicatiilor pe care Biblioteca Judeţeană Stefan Bănulescu a oferit-o in anul 

2007 utilizatorilor săi,  a avut urmatoarea componenta: 

  

 

1. CONCRET 

2. TRIBUNA IALOMITEI 

3. INDEPENDENT 

4. JURNALUL DE IALOMITA 

5. GAZETA DE SUD-EST 

6. SEMNAL 

7. IMPACT 

8. STIREA 

9. MESAGER DE URZICENI 

10. IALOMITA 

11. FORMULA AS 

12. ASUL VERDE 

13. MONITORUL OFICIAL 

14. COLECTIA  HOTARARI ALE GUVERNULUI 

15. COLECTIA LEGISLATIA ROMANA 

16. REPERTORIUL ACTE NORMATIVE 

17. 7 PLUS 

18. ADEVARUL 

19. AVEREA 

20. BURSA 

21. COTIDIANUL 

22. CURENTUL 

23. EVENIMENTUL ZILEI 
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24. GANDUL 

25. GARDIANUL 

26. GAZETA SPORTURILOR 

27. JURNALUL NATIONAL 

28. LIBERTATEA 

29. PRO SPORT 

30. REALITATEA ROMANEASCA 

31. ROMANIA LIBERA 

32. ZIUA 

33. CAPITAL 

34. ECONOMISTUL 

35. IDEI DE AFACERI 

36. REVISTA FINANTE PUBLICE SI CONTABILITATE 

37. PALATUL DE JUSTITIE 

38. FLACARA 

39. LUMEA 

40. REVISTA 22 

41. ROMANIA MARE 

42. VIP 

43. CONVORBIRI LITERARE 

44. DILEMA VECHE 

45. LUCEAFARUL 

46. OBSERVATOR CULTURAL 

47. POEZIA IASI 

48. ROMANIA LITERARA 

49. STEAUA 
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50. VATRA 

51. DOSARELE ISTORIEI 

52. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

53. MAGAZIN ISTORIC 

54. REVISTA BIBLIOTECII NATIONALE 

55. ZIARUL FINANCIAR 

56. UNICA 

57. ROMANIA TURISTICA 

58. TRIBUNA INVATAMANTULUI 

59. PC WORLD CU CD 

60. FELICIA 

61. FEMEIA DE AZI 

62. IOANA 

63. PRACTIC IN BUCATARIE 

64. MEDICINA NATURISTA 

65. VIATA MEDICALA 

66. CASA MEA 

67. DOMUS 

68. PRACTIC-IDEI PENTRU CASA 

69. LUMEA MISTERELOR 

70. ACADEMIA CATAVENCU 

71. ASPIRINA SARACULUI 

72. PLAI CU BOI 

73. MAGAZIN CULTURAL STIINTIFIC 
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 V. COMPARTIMENTUL BIBLIOGRAFIC SI METODIC 
 
 Compartimentul Bibliografic desfaşoară o activitate specifica de informare , 

cercetare, stocare si organizare a tuturor informatiilor referitoare la nevoile de documentare 

ale publicului utilizator , mai ales in domeniul local.  

 Bibliotecarul-bibliograf studiază fenomenul cultural ialomitean, atat istoric cat si 

contemporan, folosind ca instrumente de lucru dictionare, chestionare, presa literara si audio-

vizuala, presa cotidiana, in vederea editarii in viitor a unui dictionar, editia a II-a, revazuta si 

adaugita cu date noi aparute in urma cercetarii. Se redacteaza fisele largite si adaugite ale 

principalilor oameni de cultura ialomiteni, originari sau localnici, prin adaugare de referinte. 

 Calendarul literar/cultural /artistic /istoric este completat imediat ce apar referintele. 

Revistele de cultura Helis, ExPonto, Asculta Ialomita, Sud, Poezia preiau materialele 

informative sau redactate, pentru completarea sumarelor. 

 In colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania, compartimentul a organizat varianta 

locala/judeteana a programului european “Primavara poetilor”-editia 2007 in luna aprilie şi a 

contribuit cu materiale la volumul “Omagiu lui Ionel Perlea. Festivalul si Concursul National 

de Interpretare a liedului. O istorie de 15 ani.”  

 Bibliotecarul-bibliograf a colaborat la intocmirea capitolului dedicat culturii, din 

monografia-proiect a Municipiului Slobozia (editor - Primaria Slobozia). 

  

 

 

 Compartimentul Metodic prin bibliotecarul-metodist are următoarele atribuţii: 

- asigură asistenţa de specialitate pentru bibliotecile publice din judeţ (2 biblioteci municipale, 

4 biblioteci orăşeneşti şi 48 biblioteci comunale); 

- elaborează diverse materiale metodice venind în sprijinul bibliotecilor, în vederea organizării 

manifestărilor culturale de mediatizare a colecţiilor; 

- se ocupă de pregătirea profesională a bibliotecarilor din judeţ; 
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 In anul 2007 bibliotecarul-metodist a avut urmatoarele obiective privind reteaua de 

biblioteci publice din judetul Ialomita: 

- Formarea si promovarea unei imagini pozitive a bibliotecilor din retea ; 

- Pregatirea profesionala a bibliotecarilor ; 

- Dezvoltarea serviciilor de biblioteca ; 

 Pe langa aceste activitati specifice postului, bibliotecarul-metodist a participat la 

inventarierea fondului de documente efectuata la Sectia de Imprumut Adulti, Sala de Lectura, 

Sala de Studiu Presa si Legislatie in perioada ianuarie-aprilie si iunie-septembrie. 

  

 Formarea si promovarea unei imagini pozitive a bibliotecilor ialomitene 
 

 a) Ghid pentru utilizatori 

 A intrat deja in traditie ca, in fiecare an, in reteaua de biblioteci publice ialomitene sa 

se editeze un Ghid pentru utilizatori, calendare personalizate, semen de carte, pliante, afise, 

fluturasi etc. Experimental, pentru cateva biblioteci s-a editat un Ghid pentru utilizatori mai 

atractiv si complex, tip brosura, format 14.5/10.5, cu 16 pagini, care cuprinde date statistice la 

nivelul retelei si al bibliotecii, extras din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, reguli pentru 

inscrierea la biblioteca, reguli pentru imprumutul la domiciliu, activitati comune retelei si, 

separat, pentru biblioteca, proiecte (comune) dezvoltate, servicii oferite, program de 

functionare, dotari, prezentarea retelei de biblioteci etc., ghid care a trezit interesul 

bibliotecarilor si care va fi tiparit si in 2008 pentru toate bibliotecile. 

 

 b) Intalniri cu scriitori 

 S-au organizat intalniri cu scriitori ialomiteni in bibliotecile din: Urziceni, Amara, 

Fierbinti, Milosesti, Ciulnita, Fetesti, Dridu, la care au participat scriitorii: Aurel Anghel, 

Nicolae Stan, Dan Elias, Ioan Nesu, Serban Codrin, Anghel Papacioc, Gheorghe Dobre, Titi 

Damian, Adria Banescu, Alexandru Buleanda, Costel Bunoaica, Marin Ifrim, Radu Munteanu, 

Florin Ciocea, Ion Cioranu, Marian Stefan, Nina Beciu, etc. 

c)Lansari de carte 

 S-au lansat cartile scriitorilor ialomiteni: Aurel Anghel (Exercitii de dragoste cu zeii lui 

Gheorghe Dobre), Gheorghe Dobre (Devoratorii de iluzii), Florin Ciocea (Concubinajul 

perpetuu dintre Diavol si om sau…), Marin Constantin (Vesti marunte din satuc), Dan Elias 

(Arta singuratatii) 
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 d)Primavara bibliotecilor ialomitene  2-27 aprilie 

 e)Zilele cartii pentru copii  29 mai-3 iunie 

 f)Luna cartii in biblioteci  3-28 septembrie 

 g)Zilele bibliotecilor ialomitene  21-22 noiembrie 

  In spatiile Bibliotecilor Comunale Ciulnita si Gheorghe Lazar s-au desfasurat actiuni 

culturale, in care bibliotecarele din judet au prezentat diferite comunicari, pe temele  

“Biblioteca traditionala in impas?”, “Uniformitate si diversitate in bibliotecile ialomitene”. Au 

participat in calitate de invitati domnul Emil Vasilescu - Redactor sef la revista Biblioteca, si 

domnul Florin Rotaru - Director General al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti. 

 h) Documentare biografica 

 Bibliotecara de la Biblioteca Comunala Andrasesti, cu sprijinul bibliotecarului-metodist 

a elaborat lucrari biografice si a editat unui volum de poezii (post mortem) “Fulgerari in timp 

de pace”, autor Petre Dutu, aparut in colectia “Oameni ai locului”,  in decembrie 2007; 

 

 Infiintarea unor servicii de biblioteca si dezvoltarea celor existente 
 

 Pe langa serviciul traditional de imprumut la domiciliu oferit utilizatorilor, bibliotecile 

ialomitene au infiintat si dezvoltat de cativa ani si alte servicii cum ar fi: 

-ludoteca 

-jocuri pe calculator 

-studiu si lectura in biblioteca 

-acces la reteaua de internet 

-imprumut interbibliotecar 

-copierea gratuita a unor documente 

 

 Pregatirea profesionala a bibliotecarilor 
 In sedintele desfasurate la sediul Bibliotecii Judetene si in teritoriu, s-au prelucrat 

materiale privind elaborarea unor lucrari monografice si biografice. Ca lucrare definitiva s-a 

prezentat cartea bibliotecarei Mariana Stefan de la Biblioteca Comunala Adancata, “Intalnire 

cu un necunoscut”, aparuta in anul 2006.  
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 VI.SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ŞI ADMINISTRATIV 
 
 
  VI.1. ATRIBUTII 

 
 Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, 

respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune. 

 Potrivit reglementarilor existente in domeniul finantelor publice si a contabilitatii, 

contabilitatea publica cuprinde : 

- contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor bugetare 

- contabilitatea trezoreriei 

- contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor,  care 

sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale. Institutia noastra este o institutie 

publica de subordonare locala, din subordonarea Consiliului Judetean Ialomita. 

 

 Atributiile Serviciului Financiar-Contabil sunt urmatoarele : 

 

- urmăreste săptămânal şi lunar cheltuielile bugetare pe articole şi alineate conform bugetului 

aprobat. 

- face achiziţii de bunuri şi materiale de uz gospodăresc numai pe baza referatelor de 

necesitate supervizate CFP şi de către conducere conf. O.M.F 1792/2002, a Legii 500/2002; 

şi a  Legii Managementului Instituţiilor Publice de Cultură cu modificările şi completările 

aferente. 

- urmăreste lunar consumul de benzină pentru autoturismul din dotare;      

- întocmeste statele de funcţii cu  modificările apărute, conform legilor în vigoare;    

- efectueaza inventarierea, unde este cazul, cf. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

şi  a Legii bibliotecilor  nr.334/2002.  
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 Activităţi administrativ –gospodăreşti: 
 
 - înregistreaza  zilnic corespondenţa primită sau expediată de instituţie; 

 - urmăreste aprovizionarea cu materiale de uz gospodăresc necesare bunei  funcţionări a 

activităţii în cadrul instituţiei; 

 - urmăreste lunar consumul eficient şi raţional de energie; 

 - executa curăţenia generală trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie; 

 - urmăreste menţinerea autoturismului în stare de funcţionare; 

- efectueaza inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei ( cu excepţia cărţilor, care au un 

regim aparte) 

 

 

 VI.2. ACTIVITATI FINANCIAR-CONTABILE 

 
 Serviciul de contabilitate şi-a desfăşurat activitatea prin evidenţa zilnică sau de câte ori 

a fost nevoie, a propunerilor de angajare a cheltuielilor precum şi a angajamentelor bugetare. 

 Conform proiectului de buget pe anul 2007, instituţia noastră şi-a propus şi a realizat 

următoarele: 

 Veniturile instituţiei în anul 2007 au fost după cum urmează: 

 

 - TOTAL VENITURI = 783.343 RON din care 

 Venituri din subvenţie – 782.000 RON 

 Venituri din sponsorizări – 1.343 RON 

 

 - TOTAL CHELTUIELI = 760.557 RON 

 Din care subvenţie – 758.211 RON 

 Cheltuieli de personal – 768.600 RON 

 Cheltuieli materiale – 232.762 RON 

 Cheltuieli de capital – 56.849 RON 

 

 S-au primit de asemenea, sponsorizări în produse (cărti oferite ca premii) şi servicii de 

catering în cadrul Salonului Anual de Carte, 2007. 
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 In cadrul Serviciului “Completarea, Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor”: 

 

- s-au achiziţionat documente(cărţi, periodice, seriale, documente pe format electronic, etc) 

pentru completarea colecţiilor instituţiei şi pentru satisfacerea cerinţei publicului cititor, în 

valoare de 94.300 RON;  

- s-au achiziţionat primele module ale softului de biblioteca TINLIB, program de evidenţa 

informatizată a colecţiilor din bibliotecă; 

 

 Pe secţiile Serviciului “Relaţii cu Publicul” s-au executat lucrări de reparaţii curente, 

renovări, amenajări interioare. Astfel au fost executate o serie de lucrări, după cum urmează: 

 

- s-au reparat, gletuit şi zugrăvit pereţii; 

- s-au înlocuit lămpile de iluminat pentru a asigura o lumina suficientă şi direcţionată corect; 

-s-a schimbat mobilierul pentru bibliotecari, creându-se astfel un ambient modern şi 

funcţional; 

- s-a înlocuit mocheta de pe pardoseală, care era uzată şi inestetică dar reprezenta şi o sursă 

de praf, bacilli, fungi, cu parchet laminat;  

- s-au modificat şi adăugat, din cele existente, rafturi la Secţia de Imprumut pentru Copii  

deoarece dimensiunile prea mari nu permiteau accesul copiilor la poliţele superioare; 

- s-a creat un ambient cât mai plăcut prin amenajarea pereţilor cu bannere conţinând imagini 

din poveşti, personaje îndrăgite de copii(la Secţia de imprumut pentru Copii), publicitatea 

pentru activităţi culturale ale bibliotecii(ex. Salonul Anual de Carte) sau personalităţi literare 

ale judeţului(ex. Constantin Ţoiu); 

- s-a înlocuit tâmplăria din cornier(uşi, ferestre) cu tâmplărie PVC cu geam termopan, 

asigurându-se în felul acesta un confort termic şi fonic; 

-s-a înlocuit peretele despărţitor din lemn cu unul din gips-carton, la Sala de Studiu Presă şi 

Legislaţie, deoarece prezenta pericol în caz de urgenţă, incendiu, etc.. Recomandarea a fost 

făcută de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă “Barbu Catargiu” in urma ultimului control 

efectuat; 
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- s-a efectuat zidirea cu gips-carton a peretelui de sticla, de la ieşirea în caz de urgenţă 

existentă la Sala de Studiu Presă şi Legislaţie, obţinându-se in acest sens Autorizaţia de 

Construcţie eliberată de Primăria Slobozia. Ieşirea de serviciu sau urgenţă se face pe uşa 

PVC care înlocuieşte uşa din sticlă;  

- s-au montat jaluzele  verticale la ferestrele Sălii de Studiu Presă şi Legislaţie pentru 

protejarea colecţiilor de razele solare si crearea totodată a unui ambient cat mai plăcut pentru 

publicul cititor; 

 

  Pentru toate secţiile instituţiei s-a făcut aprovizionarea ritmică cu materiale functionale, 

furnituri birou, materiale de curătenie, in limita alocaţiilor bugetare. 

 De asemenea, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa a achiziţionat un 

autoturism nou, marca Renault Symbol, care a inlocuit autoturismul Dacia Break obtinut prin 

transfer de la Direcţia pentru Cultura Culte si Patrimoniu Ialomiţa. Acest autoturism avea 

durata de funcţionare expirată, un foarte mare grad de uzură fizică si morală, necesitând 

costuri foarte mari şi dese reparaţii, consum mare de carburanţi si lubrifianţi, etc..  

 Toate cheltuielile instituţiei s-au efectuat pe baza de documente legale, conform 

Normelor OMFP nr 1792/ 2002 privind ordonanţarea la plată, precum si Legea 500/ 2002 

privind finanţele publice. 

 Statul de functii cuprinde un numar de 26 de salariati, din care la 31 decembrie 2007, 

26 de posturi ocupate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

 

 

ASPECTE DIN ACTIVITATILE 
BIBLIOTECII JUDETENE “STEFAN BANULESCU” IALOMITA IN ANUL 2007 

 
 
 

DOR DE EMINESCU 

 

                  
 
 
 
 

                     ZIUA UNIRII 
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         ZIUA BIBLIOTECARULUI 
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             PRIMĂVARA EUROPEANĂ – ROMÂNIA-ITALIA 
      
      SLOBOZIA 

                 
 
 
 
 
 
 
      MĂCIN 
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         1 IUNIE - CINE SCRIE PENTRU COPII ? 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

             15 IUNIE - COMEMORARE MIHAI EMINESCU 
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                                             SALONUL ANUAL DE CARTE 
 
 

          ZIUA EDITURILOR IALOMITENE- INTALNIRE CU SCRIITORII IALOMITENI 
                 DESCHIDEREA OFICIALA 
 

         
 
 
 
                                         
                ZIUA EDITURII CORINT 

      OCTAVIAN MÂNDRUŢ 
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    DOAR O VORBĂ SA-ŢI MAI SPUN 
             GEORGE PRUTEANU 
 

             
 
 
 
 

    ZIUA CĂRŢII PENTRU COPII 
 CRINA BOCŞAN DECUSARĂ, PASSIONARIA STOICESCU, GEORGE ZARAFU 
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   CARTEA SF, CARTEA PENTRU ADOLESCENŢI 

         ALEXANDRU MIRONOV, ION HOBANA 
    

                
 
 
 
 
 
 
 
 
               GENERAŢIA 2000 SE PREZINTĂ 
 
               DAN SOCIU, COSMIN PERŢA 
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          FEMEIA DIN FOTOGRAFIE, DOI PENTRU UN TANGO 
 
          TIA ŞERBĂNESCU, GEORGE GENOIU  
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ZIUA EDITURII RAO  
 
         VIRGIL MĂGUREANU 
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   POEZII ŞI PAMFLETE CU MIRCEA DINESCU 
 

                   
 
 
 
 
 DINCOLO DE BINE, DINCOACE DE RĂU…AURORA LIICEANU, ALICE NĂSTASE 
 

                     
 
 
 
 
   PREMIEREA ARTE E CULTURA, INCHIDEREA OFICIALĂ 
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