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Argumente la susținerea Proiectului  

- Informatizarea bibliotecii este necesară atât pentru oferta de programe 
didactice pentru copiii preşcolari şi elevi, cât şi pentru întocmirea bibliografiilor 
necesare referatelor şcolare în perioada de evaluare, alături de accesul la 
programele ştiinţifice (Enciclopedia Encharta) şi Internet, micşorându-se vizibil 
timpul de acces la informaţie; tot în acest context, un factor foarte important este şi 
familiarizarea publicului cu tehnologia informării, mai ales a elevilor şi tinerilor, 
care vor fi pregătiţi pentru impactul cu mediul urban. De asemenea, posibilitatea de 
comunicare fără costuri suplimentare pentru membrii familiilor celor plecați la 
muncă în lume, pentru cei care vor să fie aproape de prietenii aflați departe, pentru 
cei care sunt nevoiți să contacteze instituțiile statului sau un posibil angajator, este 
un factor care duce la o viață mai bună. 

- În domeniul achiziţiei de carte, Biblioteca comunală trebuie să recupereze 
în acest an rămânerea în urmă datorată achiziției insuficiente în anii precedenți 
(achiziţie retrospectivă) – lucrări fără de care nici o bibliotecă publică nu poate 
funcţiona bine (domeniile: bibliografie şcolară, carte pentru copii, informatică, 
învăţământ, medicină, sunt descoperite). 

- De asemenea, atât completarea colecţiilor prevăzută prin lege a fi de cel 
puţin 50 documente la 1000 de locuitori, cât şi necesitate de a axa achiziţia pe carte 
pentru elevi, în încercarea de a suplini şi activitatea bibliotecilor şcolare, au 
majorat sumele propuse la acest capitol bugetar. 

- Activitatea bibliotecii se desfăşoară pe mai multe palete decât ceea ce 
numim de obicei „lectura publică” şi biblioteca, acum şi prin Legea nr. 334, 
contribuie de la educarea şi civilizarea populaţiei, la asigurarea condițiilor pentru 
informare, socializare, comunicare, imperative asumate cu seriozitate şi 
profesionalism, alături de celelalte instituţii abilitate cu care întreţine relaţii de 
parteneriat: şcoli, instituţii de spectacol, cercuri de creaţie, instituţii culturale etc. 

- În vederea desfăşurării activităţii în condiţii normale se vor prevedea 
fonduri pentru plata facturilor la electricitate, cablu internet si caldura. 

 
 



MĂSURI PENTRU ANUL 2018   
CARE SA PREVADA ÎMBUNĂTĂȚIREA  IMAGINII BIBLIOTECII SI A 

ACTIVITĂȚII 
SE IMPUNE: 

 Renovarea si modernizarea clădirii bibliotecii comunale 
 Achiziție de documente (povești, romane, ziare și reviste) 
 Respectarea programului cu publicul 
 Punerea în circulație a publicațiilor existente prin trierea lor și constituirea de rafturi  

tematice  cu ”Cele mai căutate cărți” 
 
 

Pentru că, are rol de importanța strategica: 
 Biblioteca oferă servicii multiple atât fizice cat şi virtuale, cum ar fi: 

 Avem încheiate ”Parteneriate Educaționale”  cu clasele I –VIII, din cadrul 
Școlii Gimnaziale,  Aceste parteneriate implica biblioteca zilnic în 
majoritatea activităților desfășurate de elevi și cadrele didactice 

 Aportul adus de biblioteca, este de a furniza materiale și informații: fizice, 
scrise (cărți, enciclopedii, materiale pt. concursuri, teste, activități și abilități 
practice etc.) cât și audio - video (programe artistice, comemorări, serbări  pe 
diferite teme, vizionari de filme specifice vârstei precum și temele propuse 
în cadrul programelor  școlare. 

Copii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, mai pregătiţi pentru viitor. Vor 
descoperi multe din micile (dar esenţialele) secrete ale vieţii. 
         Mai mult, din punctul meu de vedere, lumea cărţilor este însăşi, lumea 
copiilor care, cândva vor deveni adulţi, asemeni nouă. 

 Creșterea numărului de utilizatori prin: 
- zilele deschise ale bibliotecii 
- înființarea jucăriotecii (rafturi cu jocuri și jucării care se pot utiliza în bibliotecă) 
program inceput in 2017  
- organizarea unor manifestări culturale de amploare 
- organizarea accesului la centrul de internet pentru familiile celor plecați perioade 
mari de timp - cu prioritate, în zile și intervale orare fixe, stabilite de comun acord 

 Creșterea indicelui de lectură prin: 
- creșterea numărului de publicații consultate la sală (stabilirea cu profesori / 
învățători să dea teme care să presupună găsirea unei definiții din dicționar, 
rezolvarea unui exercițiu dintr-o culegere, informații din materialele de referință 
ale bibliotecii) 
- consultarea documentelor audio sau audio-video în grup 
- mai multe publicații împrumutate la o vizită (influențează negativ frecvența) 
- punerea în circulație a copiilor după documente (o poezie dintr-o culegere, 
solicitată de mai mulți elevi ai unei clase, în același timp) 



- îndrumarea utilizatorilor centrului de internet (și nu numai) către site-urile 
educațional - informative 

 Creșterea frecvenței, prin: 
- organizarea cu orice prilej a unor manifestări culturale de mare audiență (la 
cele pentru copii, cu siguranță vin și rudele) 
- audiții de basme, povești, dramatizări etc. 
- creșterea numărului documentelor consultate la sală, mai ales în grup 
(dicționar, culegere, album etc) 
- încurajarea comunicării în grup, a cât mai mulți membri din familie, cu cel 
/ cei plecați pentru perioade mari de timp 
- oferirea altor servicii în afara împrumutului (înființarea ludotecii, lecturi cu 
părinții / bunici / frați mai mari pentru preșcolari. 

 
 

LISTA PRINCIPALELOR ACTIVITATI PROPOUSE PENTRU ANUL 2018 
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 Denumire 
proiect 

Descriere pe 
scurt a 
proiectlui  

Ministere/ 
institutii 
partenere 

Perioada de 
implementare 

Buget 
total 

Buget 
2017-
08-22 
da/nu 

Obs.( 
Stadiul , 
valoarea 
sumelor 
bugetate 
pe anul 
2018, 
etc) 

1  ,,Mica 
Unire-
primul  pas 
spre 
Romania” 

Simpozion  Scoala 
Gimnaziala 
Trifesti , 
Biblioteca 
Comunala 
Trifesti 

24.01.2018  300 
RON 

  

2  ,,Amintiri 
din 
strabuni” 

Intalnire cu 
putinii 
veterani de 
razboi din 
comuna 
ramasi in 
viata 

ANVR Neamt, 
filiala Trifesti,  
Biblioteca 
Comunala 
Trifesti  

29.04.2018- 
Ziua 
Veteranilor  

200 
RON 

  

3  Ziua eroilor Acesta zi va 
fi sarbatorita 
odata cu Ziua 
Comunei 
Trifesti, prin 
depunere de 
coroane si 
spectacole de 
cantece si  
recitare de 

Scoala 
Gimnaziala 
Trifesti si 
Miron Costin, 
Biserica ,, Sf. 
Nicolae 
Trifesti, 
Biserica 
",,Duminica 
Tuturor 

Inaltarea 
Domnului 
2018 – 17 
05.2018 

2000 
RON  

  



versuri la 
monumentele 
eroilor din 
comuna 

Sfinţilor" Miron 
Costin, 
Biserica 
,,Sfantul 
Ierarh Nicolae’ 
Sofracesti , 
Biserica "Sfintii 
Imparati 
Constantin si 
Elena" 
Branisteni 

4  ,, Figuri de 
luptatori in 
literatura 
romana’’ 

Concurs Scoala 
Gimnaziala 
Trifesti, 
Biblioteca 
Comunala 
Trifesti  

25.10.2018 500 
RON  

  

5  ,, 1 
Decembrie- 
ziua 
Romaniei , 
ziua tuturor 
romanilor” 

Spectacol de 
cantece si 
dansuri, 
vizionare de 
filme 
documentare, 
expozitie de 
carte  

Biblioteca 
Comunala 
Trifesti 

01.12.2018 500 
RON  

  

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECAR, 
OPREA  ELENA VASILICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


