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RAPORT DE ACTIVITATE  
pentru perioada 01.01. - 31.12. 2015 

 
 
 
 
 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 
Consiliul Judeţean Botoșani, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Județeană 
„Mihai Eminescu” - Boto șani, denumită în continuare instituţia, 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu 
cele ale regulamentului de evaluare. 

Analiza şi notarea raportului de activitate1 şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii 
de evaluare2: 

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 
sistemul instituţional existent; 

     2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 
     3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 
     4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 
specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 
menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2015 la 31.12.2015, reprezentând a treia 
evaluare. 
  

                                                 
1 Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităţile/proiectele/programele derulate pe 
întreaga perioadă de management. 
2 Enumerarea nu este limitativă. În funcţie de specificul instituţiei pot fi completate/adaptate subcriteriile fiecărui 
criteriu de evaluare. 



 
 

 

 

 

 

 

 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 
 

a.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care 
se adresează aceleiaşi comunităţi 
 
a.2.  Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte 
tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) 
 
a.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru 
îmbunătăţirea acesteia 
 
a.4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 
 
a.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției 
 
a.6. Profilul beneficiarului actual 

  



 
 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 
Biblioteca în context local, național și internațional. 
Analizând activitatea Bibliotecii Județene “Mihai Eminescu” - Botoșani în anul 2015, 

potrivit strategiei asumate de instituția noastră, trebuie să avem mai întâi în vedere principalele 
transformări survenite în această perioadă în plan social-economic şi cultural-educaţional atât la nivel 
local, național, cât și internațional, raportându-ne permanent la cadrul general în care ne desfășurăm 
activitatea. Este o necesitate firească, izvorâtă din recunoaşterea capacităţii unor asemenea evoluţii şi 
realităţi de a acţiona, direct şi indirect, asupra vizibilităţii publice a unei instituţii de cultură, asupra 
gradului de dotare şi modernizare a spaţiilor şi serviciilor sale, precum şi asupra nivelului de 
diversificare şi utilizare a ofertei sale de servicii. 

 
Din această perspectivă, principalii factori constant identificați, evaluați şi analizați, 

sunt:  
• descreşterea continuă a populaţiei, în ultima perioadă,  

o la nivel național: (2002 = 21.680.974 loc. – 2011= 20.121.641 loc.). 
o la nivelul judeţului Botoșani (2002= 452.834 loc. – 2011= 412.626 loc.).  
o la nivelul municipiului Botoșani (2002: 115070 – 2011: 106847).  

(cifre cf. Anuarului Statistic al Județului Botoșani - 2013). 
• descreşterea, în consecinţă, şi a populaţiei şcolare din judeţ şi din municipiul de 

reşedinţă, şi creşterea nivelului de dotare a bibliotecilor din reţeaua de învăţământ, 
extinderea şi modernizarea centrelor de documentare şi informare din şcoli şi licee; 

• sporirea semnificativă a concurenţei în domeniul loisir-ului (creşterea numărului de 
abonaţi la programele de cablu TV), precum şi în cel al informaţiei şi comunicării 
(dezvoltarea explozivă a serviciilor de Internet şi telefonie mobilă); 

• evoluţiile contradictorii ale calităţii programei şi activităţilor instructiv-educative din 
instituţiile de învăţământ; 

• îmbătrânirea continuă a populaţiei şi – proporţional – adâncirea grijilor legate de nivelul 
de trai, starea de sănătate şi cerinţele suplinirii unor membri de familie plecaţi la muncă 
în afara localității de domiciliu.  

• constituirea unor comunități stabile de români în afara granițelor țării, organizate în 
diverse asociații, facilitează instituției un dialog cultural și profesional permanent.  

• așezarea geografică a județului favorizează deschiderea unor noi punți de comunicare 
culturală în plan internațional cu Republica Moldova și Ucraina.  

• creșterea permanentă a prestigiul instituției în conștiința publicului utilizator prin 
capacitatea deosebită de adaptare la noile cerințe. 

• lipsa formelor de relief caracteristice unui turism de anvergura (munte, mare) a facut ca 
turismul existent în judet sa se asocieze mai mult factorului cultural, dezvoltându-se o  
retea turistica spre locurile de bastina ale celor trei titani ai culturii românesti: Eminescu 
(Ipotesti), Enescu (Liveni) si Iorga (Botoșani), si mai putin factorului natural. În judet 
exista un numar mare de biserici, manastiri si schituri, unele datând de la inceputul 
secolului XIV, obiective de un real interes turistic, precum și clădiri cu personalitate 
arhitectonica, ramase intacte. 

•  viața culturală și spirituala a judetului Botoșani dispune de un valoros patrimoniu dat 
de galeria impresionanta de personalitati care s-au nascut aici, din domeniul literaturii, 
artei plastice, istoriei si medicinei, matematicii, biologiei, etc. Școlile și liceele județului 
sunt în mare măsură bine cotate la nivel național, fiind adevărate pepiniere pentru marile 
universități ale țării. Reprezentative pentru judeţul Botoşani sunt casele memoriale și 
muzeele ‘Mihai Eminescu’, ‘George Enescu’, ‘Nicolae Iorga’, Muzeul Judeţean, 
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii (Dorohoi), Muzeul de arheologie (Săveni). Alte instituţii 
de cultură de mare importanţă sunt: Filarmonica de Stat, Teatrul “Mihai Eminescu”, 



 
 

Teatrul de copii şi tineret ‘Vasilache’, Galeriile de Artă ‘Ştefan Luchian’, Ansamblul 
‘Rapsozii Botoşanilor’. De asemenea, biblioteca are o permanentă deschidere către 
colaborarea cu reprezentanții diferitelor culte religioase reprezentative. 

 
Biblioteca își menține permanent obiectivul de conservare a tezaurului de informații și 

tradiții ale județului nostru și de valorificare a acestuia prin multitudinea mijloacelor specifice de care 
dispune, în scopul declarat de a deschide noi căi de evoluție pentru comunitate, îndeplinindu-și astfel 
rolul de importanță strategică ce i-a fost conferit și recunoscut prin lege.  
 
 
a.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi: 
 

În activitatea desfăşurată am urmărit permanent integrarea reală a bibliotecii noastre în 
comunitate, în vederea realizării obiectivului principal: satisfacerea nevoilor utilizatorilor, 
satisfacerea intereselor de informare, studiu, lectură, educaţie, comunicare şi recreere ale populaţiei. 
Drept urmare, strategia managerială s-a concentrat pe găsirea celor mai accesibile modalităţi de 
punere în valoare a întregului tezaur bibliotecar, astfel încât, prin complexitatea activităţilor 
organizate în colaborare cu numeroşi parteneri , biblioteca a devenit un adevărat forum de idei şi 
afirmare de talente şi pasiuni. 
 

Potrivit acestei largi disponibilităţi manifestate de bibliotecă, precum şi datorită aprecierii 
favorabile de către beneficiari şi parteneri a gradului superior de participare a Bibliotecii Județene 
„Mihai Eminescu” Botoșani la viaţa comunităţii, în anul 2015 au fost consolidate numeroase 
colaborări (vezi tabelul de mai jos), care au crescut mereu nivelul implicării bibliotecii în viaţa 
cultural-artistică.  

 
 
Partener Data 

Încheierii  
Colaborator 
 

Observaţii / Tema 

Școala Gimnazială 
nr. 7 Botosani 

25.09.2014 Profesor: Horodincu 
Mihaela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai
  

Școala Gimnazială 
”Grigore Antipa” 
Botosani 

25.09.2014 Profesor: Horopciuc 
Sabina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 



 
 

- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Școala Gimnazială 
nr. 12 Botosani 

26.09.2014 Profesor: Înv.  Palade 
Tamara 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Școala Gimnazială 
nr. 17 Botosani 

06.10.2014 Profesor: Voicu Oana 
Anca  

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 
 

Școala Gimnazială 
nr. 17 Botosani 

06.10.2014 Profesor: Voicu Oana 
Anca  

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Școala Gimnazială 
nr. 17 Botosani 

07.10.2014 Învatator: Zvîncă 
Luminița 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 



 
 

Grădinița cu 
Program Prelungit 
nr.  22 Botoșani 

16.10.2014 Educator: Enescu 
Teodora 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita.  
Sectia: Filiala nr. 2 Grivita 
Bibliotecar: Vasilache Alexandru 

Școala Gimnazială 
nr. 2 Botoșani 

08.10.2014 Profesor: Prodan 
Danut 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Grădinița nr. 24 
Botoșani 

15.10.2014 Educator: Brasoveanu 
Aurora 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Grădinița cu 
Program Prelungit 
”Șotron” Botosani 

21.10.2014 Profesor: Ciura 
Aurelia 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Grădinița cu 
Program Prelungit 
nr. 23 Botoșani 

27.10.2014 Profesori: Ed.  
Cojocaru Monica , 
Belciu Silvia 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 



 
 

-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Colegiul Economic 
”Octav Onicescu” 
Botosani 

27.10.2014 Bibliotecar: Niculina 
Petrea 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Școala Gimnazială 
”N. Leon” Băiceni 

29.10.2014 Profesor: Olimpia 
Hriscu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Grădinița cu 
Program Prelungit 
nr. 23 Botoșani 

06.11.2014 Profesori: Costea Oana 
Andreea, Vamanu 
Andreea Nicoleta 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Școala Gimnazială 
nr. 13 Botoșani 

06.12.2014 Profesor: Țicalo 
Mihaela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 



 
 

Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Școala Gimnazială 
nr. 7 Botoșani 

06.11.2014 Profesor: Doina 
Veronica Fostea 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Școala Gimnazială 
nr. 13  Botoșani 

06.11.2014 Profesor: Amarandei 
Carmen 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Școala Gimnazială 
nr. 13  Botoșani 

06.11.2014 Profesor: Nica Liliana Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Școala Gimnazială 
nr. 7 Botoșani 

03.11.2014 Profesori:  Orașanu 
Daniela, Amelia 
Corneanu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea 
expunerii lucrărilor premiate in cadrul 
Concursului National ”Porni Luceafarul”; 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Sala de lectura. 



 
 

Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Școala Gimnazială 
nr. 7 Botoșani 

03.11.2014 Profesori:  Orașanu 
Daniela, Amelia 
Corneanu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea 
expunerii lucrărilor premiate in cadrul 
Concursului National ”Pași spre viitor”; 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Sala de lectura. 
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Școala Gimnazială 
nr. 7 Botoșani 

11.11.2014 Profesori: Cristina 
Surdu, Liliana Iurescu, 
Baciu Silvia, Adina 
Andriescu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea 
expunerii lucrărilor premiate in cadrul 
Concursului National ”Lumină din Lumină”; 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Sala de lectura. 
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botoșani 

06.11.2014 Profesor: Mirela 
Sănduleanu, Alina 
Mavrescu, Jeni Boicu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
 ”Un vis european pentru generația 
tânără”organizat în colaborare cu Centrul de 
Studii Europene Bucuresti; 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca Liceu. 
Șef Serviciu Relatii cu Publicul: 
Bibliotecar, Grigoruță Costel Dorin 
 

Colegiul National 
”Mihai Eminescu” 
Botoșani 

12.11.2014 Profesor:  Epurianu 
Daniela Paula 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Punerea la dispozitie a unui spatiu in vederea  
desfășurării Concursului Național de 



 
 

argumentare oratorică ”Nicolae Iorga”, ediția a 
Va, septembrie 2015, în cadrul Proiectului 
”Argumentele – fundamentarea opiniei mele”. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura. 
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul  de Artă 
”Ștefan Luchian” 
Botoșani 

14.11.2014 Profesor: Genoveva 
Dolhescu- Gordas 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Grădinița cu 
Program Prelungit 
nr. 14 Botoșani 

19.11.2014 Profesor: Ed. Nicoleta 
Iurescu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Școala Gimnazială 
”Octav Băncilă” 
Corni 

14.11.2014 Profesor: Pînzaru 
Mihaela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Școala Gimnazială 
”Sf. Maria” 
Botoșani 

26.11.2014 Profesor: Ed. 
Avârvarei Valentina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 



 
 

-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Școala  Gimnazială 
nr. 1 Stăuceni 

11.12.2014 Profesor: Scutaru 
Alina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Limbi Straine. 
Bibliotecari: Rotaru Florentina, Pancu Aurica. 

Școala Gimnazială 
nr. 1 Unțeni 

27.11.2014 Profesor: Pușcașu 
Laura 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Limbi Straine. 
Bibliotecari: Rotaru Florentina, Pancu Aurica. 

Asociația Ecotic 
București, 
Asociația 
Recolamp 
București 

04.12.2014 În numele Recolamp: 
Director General,  
Bela Kovacs 
În numele Ecotic: 
Director General, 
 Dragoș Călugăru 

Obiectul Protocolului îl constituie colaborarea 
părților în vederea colectării deșeurilor 
provenite din surse de lumină, DEEE  de 
dimensiuni mici și baterii, pe baza de Proces 
Verbal. 
Pentru îndeplinirea obiectului protocolului, 
Recolamp și Ecotic vor încredința 
Beneficiarului, cu titlu gratuit, recipienți  și 
standuri Colt Verde în scopul colectării de 
deseuri provenite din surse  de lumină DEEE 
de dimensiuni mici și baterii, pe baza de 
Proces Verbal. 
Secția: Centrul de Informare Comunitară 
Bibliotecari: Pîrvan Sabin, Rotaru Delia 

Liceul Tehnologic 
”Sf. Stelian” 
Botoșani 

25.11.2014 Profesori: Secrieru 
Elena Loredana,  
Adina Cical 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati extrașcolare 
în cadrul Proiectului ”Europa mea”, la care vor 
participa copiii cu CES din școlile implicate în 
proiect. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 



 
 

-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Filiala nr. 3  
Bibliotecar: Cristescu Elena 

Liceul Tehnologic 
”Sf. Stelian” 
Botoșani 

25.11.2014 Profesori: Secrieru 
Elena Loredana,  
Adina Cical 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati extrașcolare 
în cadrul Proiectului ”Pe urmele lui 
Eminescu”, la care vor participa copiii cu CES 
din școlile implicate în proiect. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Filiala nr. 3  
Bibliotecar: Cristescu Elena 

Școala Gimnazială 
nr. 7 Botoșani 

03.12.2014 Profesor:  Fostea  
Doina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati extrașcolare 
în cadrul Proiectului concurs ”Rugă pentru 
mama”, la care vor participa elevi din scoala. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 3  
Bibliotecar: Cristescu Elena 

Școala Gimnazială 
nr. 13 Botoșani 

08.12.2014 Profesor: Crețu Irina Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Limbi Straine. 
Bibliotecari: Rotaru Florentina, Pancu Aurica. 

Grădinița  cu 
Program Prelungit 
nr. 22 Botoșani 

02.12.2014 Profesor:  Ed. 
Lacrămioara Pintilei 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita.  



 
 

Sectia: Filiala nr. 2 Grivita 
Bibliotecar: Vasilache Alexandru 

ToastMasters -
Filiala Botoșani 

03.11.2014 Președinte : Corneliu 
Bălăucă 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si  
ToastMasters – Filiala Botoșani. 
Sectia: Sala de lectura. 
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

05.01.2015 Profesor: Adriana 
Vatavu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Limbi Straine. 
Bibliotecari: Rotaru Florentina, Pancu Aurica. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

05.01.2015 Profesor: Ostafi Iulia Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Limbi Straine. 
Bibliotecari: Rotaru Florentina, Pancu Aurica. 

Comunitatea 
Evreilor din 
Botosani 

05.01.2015 Presedinte: David Iosif Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si 
comunitatea evreilor. 
 Sectia: Biblioteca Etniilor 
Bibliotecari: Teletin Ana 



 
 

Comunitatea 
Armenilor din 
Botosani 

05.01.2015 Presedinte: Viorica 
Popa 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si 
comunitatea armenilor. 
 Sectia: Biblioteca Etniilor 
Bibliotecari: Teletin Ana 

Liceul ”Demostene 
Botez” Trusesti 

07.01.2015 Profesor: Buhaschi 
Daniela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
nr. 10 Botosani 

14.01.2015 Profesor: Moldovanu 
Mariana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Scoala Gimnaziala 
”Elena Rares” 
Botosani 

22.01.2015 Director: prof. Ionela 
Simona Cojocariu 
 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
 Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Biblioteca Centrală 
Universitara”Mihai 
Eminescu” Iasi 

06.02.2015 Director: Prof. univ. 
dr. Gheorghe 
Teodorescu 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
Participarea Bibliotecii Universitare Iasi la 
Simpozionul  International ”Eminescu-Carte- 
Cultura-Civilizatie” organizat anual de 



 
 

Biblioteca Judeteana ”Mihai Eminescu” 
Botosani. 
Participarea Bibliotecii Universitare Iasi, in 
calitate de partener la intocmirea ”Bibliografiei 
Eminescu” pentru realizarea volumului ”Studii 
eminescologice/Etudes sur 
Eminescu/Eminescu Studies/Eminescu 
Studien”(volum anual editat de Biblioteca 
Judeteana ”Mihai Eminescu” Botosani”). 
 

Gradinita cu 
Program Prelungit 
nr. 6 ”Prichindel” 
Botosani 

16.02.2015 Educatori: Onciu 
Oana, Hutu Dorina 
Doinita 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

18.02.2015 Bibliotecar: Adochitei 
Garofita 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

18.02.2015 Profesor: Hrituc 
Carmen 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

18.02.2015 Profesor: Pancu 
Mihaela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 



 
 

-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

18.02.2015 Profesor: Epure 
Mihaela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

18.02.2015 Profesor: Sanduleanu 
Mihaela Ofelia 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

18.02.2015 Profesor: Siustis 
Liliana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Asociatia pentru 
Copii IL Girotondo 
Gradinita cu 
Program Prelungit 
IL Girotondo 

26.02.2015 Presedinte: Scarongela 
Camilla 
Director: Arsene 
Maria Silvia 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 



 
 

-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 
 

Scoala Gimnaziala 
nr. 17 Botosani 

03.03.2015 Profesor  Invatamant 
Primar:   
Chirila Andreea 
Simona 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai, 
Grigoruta Costel Dorin 
 

Gradinita nr. 25 
Botosani 

05.03.2015 EducatorI: Preutesi  V. 
si Birsan L. 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai,  
 

Liceul cu Program 
Sportiv Botosani 

17.03.2015 Profesor: Gherasim 
Daniela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Liceul cu Program 
Sportiv Botosani 

17.03.2015 Profesor:  Petruta 
Greta Oana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 



 
 

Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 
 

Liceul cu Program 
Sportiv Botosani 

17.03.2015 Profesor:  Matei Otilia Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Liceul cu Program 
Sportiv Botosani 

17.03.2015 Profesor:  Murariu 
Stefania 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Liceul cu Program 
Sportiv Botosani 

17.03.2015 Profesor:  Lazar 
Mnauela Elena 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Liceul cu Program 
Sportiv Botosani 

17.03.2015 Profesor: Macovei 
Aurora 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Liceul ”Dimitrie 
Negreanu ” 
Botosani 

19.03.2015 Profesor: Ilie Tomniuc Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 



 
 

-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Asociatia 
”Amfiteatru -2006” 
Botosani 

19.03.2015 Vicepresedinte: Lenus 
Teodora Risca – 
Moraru 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si asociatie. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Scoala Gimnaziala 
”Stefan cel Mare” 
Botosani 

19.03.2015 Profesor: Nicolaiciuc 
Dan 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia:Biblioteca Eminescu- Fond ”Nicolae 
Iorga”- Colectii speciale. 
Bibliotecar: Moldovanu Iulian 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Director: Prof. Elena 
Cirdei 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Aciobanitei 
Irina,  Aeacoboae 
Minodora, Andriesei 
Alexandra, 
Asmarandei Marcel, 
Axinte Rodica 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 



 
 

Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 
Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Aionitoaie 
Daniel, Andriesei 
Alexandra, Balaniuc 
Irina, Bocan 
Gheorghina, Botezatu 
Elena Stefanica 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Cazacu 
Doina, Ciomaga 
Anamaria, Ciubotariu 
Laurentiu, Cirdei 
Elena, Craciun Elena, 
Daniliuc 
Simona,Galan Ioana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Gheorghita 
Viorica, Gradinaru 
Alina, Grigoruta 
Didina- 
Valentina,Horodinschi 
Floarea, Joian 
Doinita,Iacob Mihaela, 
Ifrim Daniela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Lalac 
Rodica, Lunca Mihai, 
Lupu Mirela, Marcu 
Andreea, Mihalache 
Cristina, Mihalache 
Vasile, Moscalu Maria 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Nigel Iulia, 
Nita Maria, Pantiru 
Olimpiea, Paval 
Dumitru, Paval 
Iuliana,Paduraru 
Florentina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 



 
 

Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 
Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Pinzariu 
Manuela, Puscasu 
Mihaela,Rotaru 
Gheorghe, Rusu 
Beatrice, Silion Elena 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Cristesti 

23.03.2015 Profesori: Stauceanu 
Daniela, Stefanov 
Maria, Turcoman 
Cezar Daniel, Urzica 
Ana, Virna Liliana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Liceul Tehnologic 
”Petru Rares” 
Botosani 

19.03.2015 Profesor: Ciocan 
Monica 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel 

Liceul Tehnologic 
Plopenii  Mari 

02.04.2015 Profesor: Leonte 
Romica Emanuela 
(consilier educativ) 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Scoala Generala 
”Stefan cel Mare” 
Botosani 

08.04.2015 Profesor: Dirvariu 
Anca 
Bibliotecar: Floroiu 
Maria 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 



 
 

-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Scoala Gimnaziala 
nr. 7 Botosani 

17.04.2015 Profesor: Donosa 
Elena 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
nr. 7 Botosani 

17.04.2015 Profesor: Teodor 
Andrei 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
nr. 7 Botosani 

17.04.2015 Profesor: Andrei 
Corina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
nr. 7 Botosani 

17.04.2015 Profesori: Vatavu 
Lenuta si Baciu Silvica 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 



 
 

Liceul Teoretic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

11.06.2015 Profesori: Hrituc 
Carmen, Schiopu 
Olguta, Siustis Liliana 
Bibliotcar: Adochitei 
Garofita 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela, Chitu Ernest. 

Directia Nationala 
de Probatiune – 
Seviciul de 
Probatiune 
Botosani 

16.06.2015 Consilier de 
Probatiune: Cristian 
Negrii 
Sef serviciu: Lucia 
Cimpan 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
Sectia: Centrul de Informare Comunitara 
Bibliotecari: Pirvan Sabin, Hagiu- Mnaole 
Magda. 

Liceul de Arta 
”Stefan Luchian” 
Botosani 

21.08.2015 Profesor: Luca Meda Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Implementarea proiectului ”4L.A. antidrog”. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
Nr. 12 Botosani 

18.09.2015 Profesor: Palade 
Tamara 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
„Sfanta Maria” 

02.10.2015 Profesor: Olaru 
Luminta 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Limbi Straine. 



 
 

Bibliotecari: Rotaru Florentina, Pancu Aurica. 
Liceul ”Demostene 
Botez” Trusesti 

12.10.2015 Profesor: Consilier 
Scolar Buhaschi 
Daniela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
nr. 13 Botosani 

15.10.2015 Profesor: Mihaela 
Ticalo 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Liceul Teoretic 
Negresti - Oas 

16.10.2015 Profesori: Mariana 
Vasile, Eva Corporas, 
Mircea Iederan 

 Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Gradinita nr. 25 
Botosani 

19.10.2015 Profesori: Birsan 
Laura si Preutesi 
Viorica 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Scoala 
Gimnaziala”N. 
Leon” Baiceni 

23.10.2015 Proesor: Hriscu 
Olimpia 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 



 
 

-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai 

Colegiul Economic 
”Octav Onicescu” 
Botosani 

26.10.2015 Bibliotecar: Niculina 
Petrea 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Scoala 
Gimnaziala”Grigor
e Antipa” Botosani 

27.10.2015 Profesor: Antoche 
Mirela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Scoala Gimnaziala 
Nr. 17 Botosani 

27.10.2015 Profesor: Danila 
Mihaela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Scoala Gimnaziala 
Nr. 17 Botosani 

27.10.2015 Profesor: Zvinca 
Luminta 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 



 
 

- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Scoala Gimnaziala 
Nr. 17 Botosani 

27.10.2015 Profesor: Calinescu 
Dorina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Gradinita cu 
Program Prelungit 
nr. 6 Botosani 

28.10.2015 Educatori: Hutu 
Doinita- Dorina si 
Onciu Oana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Scoala Gimnaziala 
nr.1 Dingeni 

28.10.2015 Profesor: Popovici 
Iuliu Laurian 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Sala de lectura.  
Bibliotecari:Pietraru Blanche, Tanase Ionela, 
Vamanu Mihaela. 

Gradinita 
Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox 
Botosani 

29.10.2015 Profesori: Ana Maria 
Popescu si Mihaela 
Silion 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 



 
 

Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Scoala nr.12 
Botosani 

29.10.2015 Profesori: Alecu 
Dorica si Condurache 
Dorina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Scoala nr. 2 
Botosani 

30.10.2015 Profesor: Prodan 
Danut 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai
  

Gradinita cu 
Program Prelungit 
”Micii Cercetasi” -
structura a Scolii 
Gimnaziale ”Sfanta 
Maria” Botosani 

09.11.2015 Profesor: Avirvarei 
Valentina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai
  

Gradinita cu 
Program Prelungit 
nr. 23 Botosani 

13.11.2015 Profesor: Belciu Silvia Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 



 
 

Gradinita cu 
Program Prelungit 
nr. 23 Botosani 

13.11.2015 Profesor: Cojocaru 
Monica 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Gradinita cu 
Program Prelungit 
nr. 23 Botosani 

13.11.2015 Profesor: Chisalita 
Daniela - Mioara 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si gradinita. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Liceul Pedagogic 
”Nicole Iorga” 
Botosani 

25.11.2015 Profesor: Simion 
Carmen 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiile  si serviciile 
bibliotecii; 
-Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu.  
Sectia: Imprumut pentru copii 
Bibliotecari: Teletin Ana, Cornaci Mihai
  

Scoala Gimnaziala 
nr. 13 Botosani 

03.12.2015 Profesor: Voinea 
Carmen Daniela 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Liceul de Arta 
”Stefan Luchian” 
Botosani 

03.12.2015 Profesor: Meda Luca Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 



 
 

-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Sectia: Mediateca. 
Bibliotecari: Viziteu Dumitru si Tugui Dorel. 

Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Unteni 

04.12.2015 Profesor: Andriuca 
Liliana 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si scoala. 
Sectia: Filiala nr. 1 Primaverii. 
Bibliotecari: Hrituleac Daniela, Cotet 
Brindusa. 

Liceul Pedagogic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

14.12.2015 Profesor: Dughila 
Olguta - Catalina 

Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Liceul Pedagogic 
”Nicolae Iorga” 
Botosani 

14.12.2015 Profesor: Ohaci Laura Prezentul Protocol are drept obiectiv 
colaborarea partilor in vederea desfasurarii 
unui program comun de activitati. 
-Vizite ghidate avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati biblioteca si insusirea 
instrumentelor de cautare; 
-Accesul nelimitat la toate sectiie  si serviciile 
bibliotecii; 
- Participare si desfasurare   evenimente 
culturale organizate de biblioteca si liceu. 
Bibliotecar: Grigoruta Costel Dorin 

Experiența dobândită de-a lungul timpului în gestionarea relațiilor cu colaboratori din toate 
domeniile, ne-a permis identificarea unor noi genuri de parteneriate care ridică prestigiul bibliotecii 
și vin în spijinul utilizatorilor. 
 
Colaboratori: 
 Institu ţii:  Biblioteca Naţională a României, Uniunea Scriitorilor din România, Institutul Cultural 
Român, Institutul Cultural Francez, Consiliul Județean Botoșani, Prefectura Botoșani, Primăria 
Botoșani, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural a Judeţului Botoșani, Muzeul 
Județean Botoșani, Arhivele Naţionale ale Statului – Filiala Botoșani, Universitatea  „Ștefan cel 
Mare” Suceava; Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, IREX, Protopiatul Botoșani,  Inspectoratul școlar 



 
 

al Județului Botoșani, instituții de învătământ, Casa  Corpului Didactic, Orchestra Rapsozii 
Botoșanilor, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani.  
Judecătoria Botoșani – Serviciul de Probațiune, Penitenciarul Botoșani, Centrul Cultural al MAE – 
București, Școala Populară de Artă – Botoșani, Direcția Muncii - Botoșani. Direcția Agricolă – 
Botoșani, Inspectoratul de Poliție Botoșani. 
Media: Somax TV, TeleM Botoșani, TVR Iași, Radio Iași, Radio România Cultural, Informatorul 
Moldovei, Monitorul de Botoșani, Revista Hyperion, Revista Luceafărul, Revista  „Caietele lui 
Cain”, ziarul BUZZ, www.stiribotosani.ro, www.botosaninews.ro, www.botosaneanul.ro. 
Edituri:  Junimea, Atlas Clusium, Axa, Geea, Ria, Dimi Print, Litera.  
ONG-uri:  Europe Direct, Asociația „Arlechin”, Fundatia Hand Of Help, Fundatia Nicoara , 
Fundatia Alfa - suflet și energie, Asociația „Vis de artist”, Asociația BUZZ, Fundația „Ștefan 
Luchian”, Asociaţia „Ne trebuie speranţă” , asociații ale comunităților etnice (evrei, armeni, 
lipoveni, rromi)  s.a.  
 

 
Realizarea unei reţele de biblioteci franceze în colaborare cu L′Association des 

Bibliotheques et Mediatheques Francophones (Franţa), Conseil General du Territoire de Belfort 
(Franţa).  

In cadrul proiectului Biblioteci francofone, Biblioteca Comunală Flămânzi si-a marit fondul 
de carte cu aproximativ 1500 de volume. Alte 10 biblioteci oraşeneşti sau comunale au primit fiecare 
intre 100 si 500 de volume de carte în limba franceză: Săveni, Mileanca, Hăneşti, Vorona, Mitoc, 
Şendriceni, Lozna, Corlateni, Romanesti şi Leorda. 

Burse permanente de studiu acordate studenţilor de la Facultatea de Filologie română a 
Universităţii din Cernăuţi (Ucraina) în vederea elaborării lucrărilor de licenţă (anual), precum și o 
contribuție activă la dezvoltarea fondului de carte românească, ce au avut drept rezultat diversificarea 
manifestărilor culturale ale acestei instituții.  

Relaţii cu românii din diaspora prin donaţie de carte (Republica Moldova; Ucraina; 
Canada; Italia; Chile; Grecia) și diverse manifestări culturale (expoziții, lansări de carte, traduceri) 
având drept invitați numeroase personalități culturale. 

Asistență de specialitate – APIA – colaborare permanentă cu specialiștii din domeniu in 
vedere instruirii și asistenței beneficiarilor de programe dezvoltate de aceasta instituție.  

Reintegrare socială – susținerea oferită de către bibliotecă instituților care se ocupă de 
reintegrarea socială: Penitenciarul Botoșani, Serviciul de Probațiune Botoșani  

Centrul de Informare Turistic ă – site de prezentare a obiectivelor turistice, culturale şi 
economice, gazduit de server-ul bibliotecii, având drept colaboratori permanenți instituții publice și 
agenți economici din Județul Botoșani.  

Biblioteca Etniilor - comunicare intercultural ă având drept scop promovarea permanentă 
a culturii și tradițiilor minorităților etnice din Județul Botoșani, prin colaborarea cu toate asociațiile 
acestor comunități.  

„Public Speaking” - curs de educație permanentă a adulților, realizat în colaborare cu 
Clubul Toast Masters Internațional, filiala Botoșani. Misiunea clubului este de a oferi un mediu de 
învățare pozitiv și un suport interactiv, prin intermediul căruia fiecare membru să își dezvolte 
abilitățile de comunicare și de leadership, toate acestea ducând la dezvoltarea personală, profesională 
și la creșterea încrederii în sine.  

Programul internațional de informatizare a bibliotecilor publice “Global Libraries"  - 
Fundaţia Bill şi Melinda Gates (U.S.A.). BIBLIONET – Lumea in biblioteca mea!  

 



 
 

  
          biblioteci  incluse în programul Biblionet 
         biblioteci  necuprinse în program 
 

Programul Novateca este parte a Inițiativei Global Libraries, care se concentrează pe 
facilitarea accesului public la tehnologii informaționale și de comunicare prin intermediul 
bibliotecilor publice din Republica Moldova. Implicarea bibliotecii noastre în calitate de partener s-a 
concretizat într-un stagiu de documentare, vizite în teritoriu și consultanță de specialitate. Colaborarea 
va dura pe tot parcursul implementării acestui program. 

Proiectul multianual ”L’Invitation au voyage” – în colaborare cu Asociatia ”Dacia-
Mediterranee” (Franța) având drept scop consolidarea si extinderea parteneriatului romano-francez  

 
 
 
 

  



 
 

a.2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări) 

 
STRENGTHS WEAKNESSES 

- volum mare de unităţi biblioteconomice 
enciclopedice; 
- apartenenţă la un sistem naţional de 
biblioteci, cu rol de importanţă strategică în 
cadrul societăţii informaţionale; 
- este una dintre cele mai frecventate instituţii 
de cultură din judeţ, răspunzând unor foarte 
diverse cerinţe de informare, educaţie şi 
recreere ale membrilor comunităţii; 
- disponibilitate pentru realizarea unor 
parteneriate capabile să asigure suportul info-
documentar necesar procesului de învăţământ, 
activităţilor şi educaţiei cultural-artistice, 
proiectelor şi programelor comunitare, 
domeniului cercetării ştiinţifice;   
- oportunităţi şi soluţii software, reţea de 
calculatoare, baze de date electronice pentru 
mare parte din fondul de publicaţii carte şi 
seriale din colecţiile sale; 
- fond documentar unic - "Fondul documentar 
Eminescu"; 
- colecţii speciale unice - "Cabinetul de 
numismatică şi filatelie"; 
- fonduri documentare complete referitoare la 
personalităţile botoşănene; 
- infrastructură dezvoltată, cu distribuirea 
colecţiilor pe secţii specializate pentru a facilita 
accesul rapid şi organizat ştiinţific la 
informaţii; 
- reţea judeţeană de biblioteci comunale şi 
orăşeneşti (72 de unităţi); 
- personal specializat cu vechime în domeniu şi 
o înaltă pregătire profesională dovedită prin 
lucrări ştiinţifice;  
- grad înalt de satisfacere a utilizatorilor prin 
achiziţii curente şi referinţele bibliografice; 
- catalogul online al fondului bibliotecii; 
- accesul gratuit la internet pentru public, 
inclusiv prin sistem wireless; 
- asistenţă permanentă de specialitate în 
utilizarea sistemului informatic de către public. 
- Existența unei echipe permanente de voluntari  

- buget disponibil redus, comparativ cu cererea 
utilizatorilor; 
- lipsa sistemului integrat informatic la 
bibliotecile din judeţ; 
- gradul scăzut de interes al diferiţilor sponsori 
pentru activităţile derulate; 
- statutul de chiriaş în majoritatea spaţiilor 
bibliotecii, care nu permite efectuarea 
îmbunătăţirilor esenţiale a spaţiilor şi de 
asemenea afectează bugetul alocat instituţiei; 
- nivelul scăzut al infrastructurii judeţene şi 
naţionale de drumuri şi aeroporturi pentru 
facilitarea accesului rapid la localităţi.  
- oportunităţi minime de atragere a 
sponsorizărilor, datorită lipsei de atractivitate a 
cadrului legal şi contextului nefavorabil al unui 
mediu de afaceri modest. 



 
 

OPPORTUNITIES THREATS  
- integrarea bibliotecii în sistemul naţional de 
turism cultural; 
- introducerea bazei de date în Catalogul 
Partajat Naţional; 
- schimburi culturale cu instituţii similare din 
cadrul UE, cât şi din afara acesteia; 
- dezvoltarea relaţiilor culturale cu diaspora 
română, mai ales cu personalităţi botoşănene; 
- înfiinţarea unor filiale în străinătate pentru 
promovarea patrimoniului cultural naţional şi 
botoşănean. 
- multiplicarea oportunităţilor de parteneriat în 
relaţia cu structurile administraţiei publice 
locale, instituţiile de învăţământ şi cultură,  
celelalte organizaţii abilitate în domeniul 
educaţiei permanente, informării civice ori 
dialogului social-cultural la nivelul 
comunităţilor; 
- diminuarea tendinţelor de abandon şcolar; 
- stabilitate socială progresivă;  
 
 

- creşterea costurilor la utilităţile necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţilor 
instituţiei; 
- creşterea preţurilor la cărţi şi alte publicaţii; 
- scăderea numarului populaţiei; 
- problema abandonului şcolar; 
- creşterea progresivă a colecţiilor, comparativ 
cu spaţiul existent. 
- un nivel scăzut al alocărilor bugetare 
comparativ cu cererea utilizatorilor. 
- dezvoltarea accelerată a pieţei concurenţiale 
şi sporirea vulnerabilităţii bibliotecii pe piaţa 
operatorilor de informaţie;  
 

 
 
a.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 
 

Una dintre cele mai importante dimensiuni ale diseminării rezultatelor programelor şi 
proiectelor derulate de Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani în perioada supusă raportării 
a fost promovarea activităţii instituţiei. 

În acest context, am folosit toată gama activităţilor de informare deja consacrate la nivelul 
bibliotecii, spre o cât mai bună cunoaştere la nivelul comunităţii beneficiare, nu numai a bogatei 
oferte de servicii, ci şi a principalelor activităţi specifice, potrivit palierului său profesional.  

Acţiunile de mediatizare a proiectelor proprii ale instituţiei şi a activităţii desfăşurate 
canalizându-se pe două direcţii, şi anume: 

- elaborarea şi distribuirea de materiale şi publicaţii cu caracter general, de mediatizare a 
activităţilor proprii şi informare a publicului larg;  

- elaborarea şi distribuirea de materiale şi publicaţii cu caracter ştiinţific (bibliografii locale 
şi alte instrumente de informare, monografii, etc.);  

În acest sens, în privinţa materialelor cu caracter general am continuat realizarea unor 
materiale informative, de promovare a serviciilor şi produselor culturale. 
Modalit ăți de promovare 2015: 

- pliante de promovare ale proiectelor cu informaţii despre bibliotecă şi serviciile oferite 
- flyere cu informaţii despre activităţile derulate în cadrul „Zilelor Eminescu” 
- diverse alte flyere 
- afişe pentru acţiunile organizate de bibliotecă 
- invitaţii de participare la acţiunile bibliotecii. 



 
 

 
 

AFI ŞE 2015 (CALENDARUL MANIFEST ĂRILORI CULTURALE)  
 

IANUARIE 2015 
08.01.2015 Lansare de carte - Biblioteca de Limbi Străine   
09.01.2015 Pe urmele Luceafarului - Sala de lectură 
12.01.2015 Poeziile lui Eminescu scrise cu pensula - Filiala nr. 1 Primăverii   
12.01.2015 Ipotestiul-plai de Rai-al Luceafarului poeziei romanesti - Filiala nr. 2 Grivita   
12.01.2015 Porni Luceafarul editia a IX-a - Sala de lectură 
13.01.2015 Expozitie:"Eminescu si copiii" - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
13.01.2015 Dor de Eminescu - Biblioteca de Limbi Străine   
14.01.2015 Cenaclul "Portretul artistului in tinerete" - Sala de lectură 
15.01.2015 Omagiu lui Eminescu - Filiala nr. 1 Primăverii   
15.01.2015 "La steaua care-a rasarit" - Filiala nr. 2 Grivita   
15.01.2015 "Prietenia Eminescu-Creanga" - Filiala nr. 1 Primăverii   
16.01.2015 Eminescu calatorie virtuala in absolut - Filiala nr. 1 Primăverii   
16.01.2015 Expozitie:"Sub semnul lui Eminescu" - Biblioteca de Limbi Străine   
16.01.2015 Muguri de Eminescu - Filiala nr. 1 Primăverii   
19.01.2015 Mai am un singur dor - Sala de lectură 
20.01.2015 "Flori si omenie" de ziua Unirii - Filiala nr. 2 Grivita   
23.01.2015 Unirea-n cuget si-n simtiri - Filiala nr. 1 Primăverii   
23.01.2015 24 ianuarie-Mica Unire - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
23.01.2015 "Mica Unire -prin ochi de copil" - Biblioteca de Limbi Străine   
26.01.2015 Holocaustul - Biblioteca Etniilor   
30.01.2015 Stefan Luchian poetul plastic al florilor - Filiala nr. 1 Primăverii   
30.01.2015 Cititul o solutie impotriva plictiselii - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
31.01.2015 Concurs de table "Alea iacta est" - Filiala nr. 2 Grivita   
 
FEBRUARIE 2015 
02.02.2015 Un Patriarh botosanean - Sala de lectură 
03.02.2015 Dimitrie Gusti - Sala de lectură 
11.02.2015 112 salveaza vieti - Filiala nr. 1 Primăverii   
13.02.2015 Bucuriile iernii - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
17.02.2015 Dezbrobirea romilor - Biblioteca Etniilor   
20.02.2015 "Dragostea la români şi în lume" - Sala de lectură 
26.02.2015 Expozitie de carte "POVESTE" de Ion Creangă - Secţia de Împrumut Carte pentru 
Copii   
26.02.2015 "Veneră și madonă" - Filiala nr. 2 Grivita   
27.02.2015 Sărbătorile primăverii - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii; Biblioteca Etniilor; 
Cabinetul de Numismatică şi Filatelie   
28.02.2015 "Ofrandă copiilor lumii" - Biblioteca de Limbi Străine   
MARTIE 2015 
01.03.2015 ”Din galeria scriitorilor români” - Filiala nr. 1 Primăverii   
02.03.2015 "Ion Creangă - Mărțișorul povestitor" - Filiala nr. 1 Primăverii   
04.03.2015 ”Jumatate-femeie, Jumatate-vis” - Secţia de Împrumut Carte pentru Adulţi 
05.03.2015 Inimoare pentru mama - Filiala nr. 1 Primăverii   
09.03.2015 Cursuri de utilizare a calculatorului pentru seniori - Mediateca 
12.03.2015 "Omagiul Evei" - Filiala nr. 2 Grivita   
17.03.2015 Titluri noi în rafturile Sălii de Lectură - Sala de lectură 



 
 

18.03.2015 ”Ce-avem noi aici...?!” - Filiala nr. 2 Grivita   
19.03.2015 ”Seara de poezie” - Biblioteca de Limbi Străine   
19.03.2015 La Francophonie - Biblioteca de Limbi Străine   
20.03.2015 ”Zâmbete în rime” - concurs și recital de poezie - Filiala nr. 1 Primăverii   
20.03.2015 ”In memoriam: George Calinescu” - Sala de lectură 
24.03.2015 ”Solidaritate, Filantropie, Umanism” - lansare de carte - Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii   
27.03.2015 Simpozion: Aniversarea Unirii Basarabiei cu România - Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii; Biblioteca Etniilor; Cabinetul de Numismatică şi Filatelie   
30.03.2015 Ghiduși și ghidușii - Filiala nr. 2 Grivita   
 
APRILIE 2015 
02.04.2015 Citește de bunăvoie - Filiala nr. 1 Primăverii   
02.04.2015 Biblioteca copiilor. Explorează. Descopera. Învață - Secţia de Împrumut Carte pentru 
Copii   
03.04.2015 Primăvara în creații - Filiala nr. 1 Primăverii   
06.04.2015 Biblioteca prietena copiilor - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
06.04.2015 Sărbătoarea paștelui - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
06.04.2015 Biblioteca porti deschise - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii; Biblioteca Etniilor; 
Cabinetul de Numismatică şi Filatelie   
06.04.2015 Biblioteca prietena tuturor - Biblioteca de Limbi Străine   
07.04.2015 ”Istoria neamului oglindită în numismatică și filatelie” - Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii; Biblioteca Etniilor; Cabinetul de Numismatică şi Filatelie   
09.04.2015 Surse naturale de vitalitate - Filiala nr. 1 Primăverii   
09.04.2015 Biologia distractivă - Filiala nr. 1 Primăverii   
10.04.2015 Magia sărbătorilor - Filiala nr. 1 Primăverii   
11.04.2015 ”Și iarăși bat la poartă” - Filiala nr. 2 Grivita   
18.04.2015 Lansare de carte: „ETICĂ EPISTEMOLOGICA” - Sala de lectură 
20.04.2015 Cursurile de IT - seniori - Mediateca 
22.04.2015 Un oraș românesc: Botoșanii vechi și noi - Filiala nr. 1 Primăverii   
23.04.2015 Ziua bibliotecarului. Ziua Municipiului Botoșani.Ziua Cărții - Biblioteca Judeţeană 
Botosani 
23.04.2015 "Ion Pillat-repere ale universului liric" - Sala de lectură 
24.04.2015 Genocidul împotriva armenilor - comemorarea a 100 de ani - Biblioteca Etniilor   
 
MAI 2015 
04.05.2015 Enescu 60 - moment comemorativ - Biblioteca de Limbi Străine   
04.05.2015 ”S-a rupt o strună de vioară” - Filiala nr. 2 Grivita   
05.05.2015 9 Mai Ziua Europei - Biblioteca Etniilor   
06.05.2015 ”Marmură flămândă” - lansare de carte - Biblioteca de Limbi Străine   
08.05.2015 Cultura în Europa - Filiala nr. 1 Primăverii   
08.05.2015 Vino să cunoști Europa - Filiala nr. 1 Primăverii   
09.05.2015 Festival of Europe - Biblioteca Judeţeană Botosani 
10.05.2015 Ziua Europei, ziua interculturalității - Biblioteca Etniilor   
11.05.2015 Regi au fost și Regi sunt încă - Filiala nr. 2 Grivita   
14.05.2015 ”La ceas de taină cu Tudor Arghezi” - Sala de lectură 
15.05.2015 Cerc pedagogic limba și literatura română - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
20.05.2015 Lansare de carte - Biblioteca de Limbi Străine   
22.05.2015 Ziua Mondială a Diversităţii Culturale pentru Dialog... - Filiala nr. 1 Primăverii   
25.05.2015 Cot la cot ... cu Piticot - Filiala nr. 2 Grivita   



 
 

25.05.2015 Când jucăriile devin...hobby! - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
26.05.2015 ”In lumea păpușilor” - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
 
IUNIE 2015 
01.06.2015 ”Pe aripile copilăriei” - Filiala nr. 1 Primăverii   
05.06.2015 Festivalul Național de Lectură ”Eminesciana” - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
10.06.2015 "Și în ochi mi'ncremeniră / Multe-icoane și povești" - Sala de lectură 
12.06.2015 Eminescu si copiii! Recital de poezie eminesciana - Biblioteca de Limbi Străine   
15.06.2015 "Calatorie in Universul Eminescian" - Filiala nr. 1 Primăverii   
15.06.2015 "Eminesciana - 2015" - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii; Biblioteca Etniilor; 
Cabinetul de Numismatică şi Filatelie   
15.06.2015 Dor de Eminescu - Filiala nr. 1 Primăverii   
15.06.2015 Simpozion "Eminescu - Carte, Cultura, Civilizatie" - Sala de lectură 
15.06.2015 Creionand pe Eminescu - Filiala nr. 2 Grivita   
16.06.2015 "Mireasma teiului eminescian" - Sala de lectură 
16.06.2015 Cursuri de Calculatoare si Internet pentru Seniori - Mediateca 
17.06.2015 Premiile “Nicoară” - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
22.06.2015 Clubul Oamenilor de Artă - Biblioteca de Limbi Străine   
24.06.2015 Corpul Profesional al Mediatorilor din Judetul Botoșani - Biblioteca de Limbi Străine   
29.06.2015 Culoare pentru suflet...printre cărţi de suflet - Filiala nr. 2 Grivita   
 
AUGUST 2015 
01.08.2015 Povești preferate - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
01.08.2015 Lansare de carte: ”Arta sinuciderii” - Sala de lectură 
10.08.2015 "Ochiul fotografului" - Sala de lectură 
20.08.2015 Atelier de Muzica si Creatie - Biblioteca de Limbi Străine   
27.08.2015 Atelier de Muzica si Creatie - Biblioteca de Limbi Străine   
28.08.2015 Ziua Limbii Române - Sala de lectură 
 
SEPTEMBRIE 2015 
07.09.2015 Pasi printre vise - lansare de carte - Biblioteca de Limbi Străine   
07.09.2015 "A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva ...!" - Filiala nr. 2 Grivita   
09.09.2015 Epistolele românilor celebri, fundament al culturii neamului - Sala de lectură 
15.09.2015 Scriitori pe meleaguri natale - Sala de lectură 
17.09.2015 "Simbolismul crucii in satul traditional romanesc" - Biblioteca de Limbi Străine   
28.09.2015 Din vorba şi duh - Sala de lectură 
 
OCTOMBRIE 2015 
02.10.2015 Dialog Moldav - Sala de lectură 
05.10.2015 Educaţia lecturii în bibliotecă - Filiala nr. 1 Primăverii   
08.10.2015 "Decalog însângerat" - Biblioteca Etniilor   
09.10.2015 Mi-e sufletul toamnă - Filiala nr. 1 Primăverii   
16.10.2015 Simpozion: Eco - Biblioteca, dimensiuni spirituale moldave - Sala de lectură 
23.10.2015 Ha-Ha-Halloween - Filiala nr. 1 Primăverii   
29.10.2015 "În atelier" - Sala de lectură 
30.10.2015 "Teatrul în școala ta" - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
 
NOIEMBRIE 2015 
06.11.2015 Aș vrea să fiu ... - Filiala nr. 1 Primăverii   
16.11.2015 Terra - darul nostru pentru generațiile viitoare - Filiala nr. 1 Primăverii   



 
 

18.11.2015 Cuvinte dulci - Egalitatea de șanse - Filiala nr. 1 Primăverii   
19.11.2015 Farmecul toamnei în culori - carnaval - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
20.11.2015 Sentimente și culori - Cenaclul Literar "Junimea Junior" - Filiala nr. 1 Primăverii   
23.11.2015 A ruginit frunza din vii ... - Filiala nr. 1 Primăverii   
25.11.2015 Olimpiada Tinerilor Dramaturgi - concurs de scenete - Filiala nr. 1 Primăverii   
26.11.2015 Invitație la lectură - Filiala nr. 1 Primăverii   
26.11.2015 "Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie!" - Biblioteca de Limbi Străine   
27.11.2015 1 Decembrie - expozitie - Filiala nr. 1 Primăverii   
27.11.2015 "O viață de om așa cum a fost" - Nicolae Iorga - Sala de lectură 
27.11.2015 "La mulți ani", Românie - Țara mea de dor - Filiala nr. 2 Grivita   
27.11.2015 "Oameni cari au fost" - comemorare Nicolae Iorga - Filiala nr. 2 Grivita   
 
 
DECEMBRIE 2015 
01.12.2015 "DAR din DAR se face ... RAI" - colectă - Filiala nr. 2 Grivita   
02.12.2015 Iarna - expozitie - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
03.12.2015 "Prietenul cărții" - ediția a III-a 2015 - Filiala nr. 2 Grivita   
04.12.2015 Poveste de iarna - Filiala nr. 1 Primăverii   
07.12.2015 Feerie de iarnă - Filiala nr. 1 Primăverii   
07.12.2015 Ecofantezii de iarnă - Filiala nr. 1 Primăverii   
08.12.2015 "Tema pentru acasă" - întâlnire cu scriitorii: acad. Nicolae DABIJA și Iulian FILIP - 
Sala de lectură 
10.12.2015 Ziua Minorităţilor Naţionale din România - Biblioteca Etniilor   
10.12.2015 "Minoritățile naționale din România” - Biblioteca Etniilor   
11.12.2015 Ghetuta Mosului Nicolae - concurs interjudetean - Filiala nr. 1 Primăverii   
14.12.2015 Iata, vin colindatori - Filiala nr. 1 Primăverii   
14.12.2015 Daruri de Mos Craciun - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
15.12.2015 Dalbe urme pe zapada - Filiala nr. 2 Grivita   
16.12.2015 "Steaua sus rasare" - Sala de lectură 
16.12.2015 E vremea colindelor - Biblioteca de Limbi Străine   
16.12.2015 Biblioteca - Prietena copiilor - Secţia de Împrumut Carte pentru Copii   
 

Ca o menţiune specială, trebuie spus faptul că materialele promoţionale de bază (afişe, flyere, 
invitaţii etc.) au fost realizate numai în cadrul bibliotecii, ţinându-se cont de anumite standarde şi 
modele din ţări occidentale, tocmai pentru a mări vizibilitatea instituţiei. Mai mult, în acest demers 
de mediatizare a instituţiei şi a proiectelor şi activităţilor sale, am utilizat site-ul propriu 
(www.bibliotecabotosani.ro), unde se pot găsi informaţii actualizate zilnic despre organizarea, 
serviciile, evenimentele și cataloagele bibliotecii. În vederea optimizării permanente a dialogului cu 
utilizatorii, site-ul oferă o rubrică specială „Întreabă bibliotecarul” precum și o  legătura directă cu 
conturile de socializare Facebook, Youtube, Twitter, Google+ . 

Promovarea activităţii instituţiei în vederea cunoaşterii de către comunitatea locală a avut loc 
şi prin interviuri, articole de presă, emisiuni ale posturilor de radio sau televiziune, conferinţe de 
presă, comunicate şi anunţuri de presă, dedicate atât pentru mass-media tipărită, cât şi pentru cea 
audio-vizuală, sau diversele site-uri de ştiri online, etc. 

 

Nr. Data 
apariţiei 

Publicaţie Denumirea articolului 

1 12.01.2015 Informatorul Moldovei “Zilele Eminescu”- ianuarie 2015 la Biblioteca Botoşani 
2 13.01.2015 Botosani News Zilele Eminescu 2015, la Biblioteca Botoşani 
3 13.01.2015 Botosani News "Zilele Eminescu" - Ianuarie 2015 la Biblioteca Botosani 



 
 

4 14.01.2015 Botosani News Eminescu, omagiat la biblioteca, prin promovarea tinerilor 
scriitori 

5 15.01.2015 Somax TV Poetul nepereche sărbătorit şi la grădiniţă 
6 15.01.2015 Monitorul de Botosani Mihai Eminescu, omagiat la Grădiniţa 22 
7 16.01.2015 Monitorul de Botosani Spectacol-concurs la Grădiniţa 22 
8 17.01.2015 Informatorul Moldovei „Dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic…” 

  
9 20.01.2015 Botosani Exclusiv Mica Unire, găzduită la Biblioteca Judeţeană “Mihai 

Eminescu” 
10 20.01.2015 Monitorul de Botosani Ziua Unirii, marcată prin expoziţie 
11 21.01.2015 Monitorul de Botosani Mica Unire, marcata la Biblioteca  
12 22.01.2015 Botosani Necenzurat Concurs de table la biblioteca 
13 22.01.2015 Monitorul de Botosani Lecţie de istorie la bibliotecă 
14 22.01.2015 Informatorul Moldovei Lecţie de istorie, predată la Biblioteca Botoşani cu ocazia 

Micii Uniri 
15 23.01.2015 Monitorul de Botosani Concurs de table la biblioteca 
16 23.01.2015 EBotosani "Alea iacta est" - Concurs de table la Biblioteca Botosani 
17 23.01.2015 4Botosani Concurs inedit la…Biblioteca Botoşani 
18 23.01.2015 Somax Botosani Despre activitățile Bibliotecii Mihai Eminescu la "Bună 

dimineaţa, Botoșani!" 
19 25.01.2015 SomaxTV Activitatile in aer liber 
20 27.01.2015 SomaxTV La „Nopţi Albe“ am descoperit tainele vorbitului în public 
21 28.01.2015 Informatorul Moldovei Concurs inedit la…Biblioteca Botoşani 
22 28.01.2015 Somax TV La „Nopţi Albe“ am descoperit tainele vorbitului în public 
23 02.02.2015 Informatorul Moldovei Biblioteca botoşăneană continuă să fie atractivă pentru 

tineri 
24 18.02.2015 24botosani O nouă întâlnire cu artele la Biblioteca Județeană 
25 25.02.2015  Monitorul de Botoşani LOCAL: Lecţie de muzică la bibliotecă 
26 25.02.2015 4Botosani "Venere si Madona", expozitie organizata la Filiala 

Grivita 
27 26.02.2015 4Botosani Creangă, aniversat la Filiala nr. 1 a Bibliotecii Botoşani 
28 27.02.2015 Stiri Botosani Maestrul Sabin Păutza, invitat la Clubul Melomanilor 
29 27.02.2015 Somax TV Maestrul Sabin Păutza a venit la Somax Tv 
30 27.02.2015 Informatorul Moldovei Ion Creangă, aniversat la Filiala nr. 1 a Bibliotecii 

Botoşani 
31 27.02.2015 Gazeta Bt O noua intalnire cu artele la Biblioteca Botosani 
32 05.03.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Lecţii de informatică pentru pensionari 
33 06.03.2015 Monitorul de Botosani Bătrâni învăţaţi să stea pe Facebook 
34 06.03.2015 Botosani Online Bătrânii vor învăţa să intre pe Facebook. Biblioteca 

Judeţeană organizează cursuri de IT pentru pensionari 
35 06.03.2015 4Botosani Cursurile de IT pentru seniori, reluate la Biblioteca 
36 06.03.2015 Somax TV Cursuri de IT pentru pensionarii care vor să intre pe 

Facebook 
37 07.03.2015 4Botosani "Omagiul Evei", la Biblioteca Botosani 
38 10.03.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Expoziţie la bibliotecă 
39 13.03.2015 4Botosani "Jumatate Femeie - Jumatate Vis" - Expozitia lunii la 

Biblioteca Botosani 
40 14.03.2015 Somax TV Expoziţie de carte pentru femei la Secţia de Împrumut 

Carte pentru Adulţi 
41 17.03.2015 Informatorul Moldovei Biblioteca Botoşani te invită la “Seară de poezie” 
42 17.03.2015 4Botosani Seară de poezie joi la Biblioteca de Limbi Străine  
43 18.03.2015 Imi Pasa Seara de poezie  
44 21.03.2015 4Botosani „Ce avem noi aici….!??”…la Biblioteca Botoşani 



 
 

45 21.03.2015 Somax Botosani Ce avem noi aici...? la Biblioteca Botosani 
46 23.03.2015 Somax TV Expoziţie dedicată autorilor botoşăneni la Biblioteca 

Judeţeană 
47 23.03.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Expoziţie pentru scriitorii botoşăneni 
48 24.03.2015 Monitorul de Botosani Expoziţie pentru scriitori botoşăneni 
49 24.03.2015 Radio Iasi Expozitie pentru scriitori botosaneni 
50 24.03.2015 Youtube Lansare carte prof. Mihai Matei  
51 24.03.2015 Stiri Botosani Despre "Solidaritate, Filantropie, Umanism", cu prof. 

Mihai Matei  
52 24.03.2015 24botosani.ro Despre „Solidaritate, Filantropie, Umanism”, cu prof. 

Mihai Matei  
53 24.03.2015 Ziare Live Despre "Solidaritate, Filantropie, Umanism", cu prof. 

Mihai Matei FOTO, VIDEO 
54 25.03.2015 GazetaBt Simpozionul "Aniversarea Unirii Basarabiei cu Romania" 
55 25.03.2015 Stiri Botosani Despre "Solidaritate, Filantropie, Umanism", cu prof. 

Mihai Matei FOTO, VIDEO 
56 26.03.2015 24Botosani Simpozionul “Aniversarea Unirii Basarabiei cu România” 
57 30.03.2015 4Botosani Ghidusi si ghidusii! 
58 30.03.2015 TeleM Botosani Simpozion "Unirea Basarabiei cu Romania" 
59 31.03.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Bancuri şi snoave la bibliotecă 
60 31.03.2015  Gazeta de Botoşani Ghiduşi cu ghiduşii 
61 31.03.2015 Somax Ghidusi si Ghidusii 
62 02.04.2015 Buzz Numeroase activităţi prilejuite de săptămâna “Şcoala 

altfel”, la Secţia de Limbi Străine a Bibliotecii 
63 02.04.2015 Somax TV Află programul pregătit pentru elevii botoșăneni în 

”săptămâna altfel” 
64 02.04.2015 4Botosani Activităţi prilejuite de săptămâna “Şcoala altfel”, la Secţia 

de Limbi Străine a Bibliotecii 
  

65 04.04.2015 GazetaBT Sarabatorile Pascale, marcate la Filiala Grivita 
66 15.04.2015 4Botosani Lansa de carte: “Etică epistemologică”, la Biblioteca 

Judeţeană 
67 16.04.2015 Revista Luceafarul Știre de interes major: ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. 

Dicționar bibliografic” 
68 17.04.2015 24Botosani.ro “Etică epistemologică” la Biblioteca judeţeană 
69 17.04.2015 Somax Seniorii, invitaţi din nou la Cursurile de IT pentru a învăța 

cum să intre pe Facebook 
70 18.04.2015 Gazeta de Botosani Seniorii, invitati din nou la cursurile de IT 
71 18.04.2015 4Botosani Seniorii invitati din nou cursurile de IT 
72 20.04.2015 Reporterul “Etica epistemologica” la Biblioteca Judeteana “Mihai 

Eminescu” (FOTO)  
73 20.04.2015 Gazeta de Botosani Ziua Cartii si Ziua Bibliotecarului, sarbatorite la 

Biblioteca Botosani 
74 21.04.2015 Gazeta de Botosani Etica epistemologica la biblioteca judeteana 
75 22.04.2015 Informatorul Moldovei Ziua Cărţii şi Ziua Bibliotecarului, sărbătorite la 

Biblioteca Botoşani 
76 22.04.2015 Monitorul de Botosani Seniori învăţaţi să utilizeze Facebook 
77 22.04.2015 24Botosani O suta de ani de la genocidiul armean, comemorati la 

bibliotecă 
78 22.04.2015 Gazeta de Botosani 100 de ani de la genocidul impotriva armenilor, 

comemorati la Botosani 
79 23.04.2015 Somax TV Ziua Cărţii şi Ziua Bibliotecarului, sărbătorită la 

Biblioteca Botoşani 



 
 

80 23.04.2015 Reporterul Ziua Cartii si Ziua Bibliotecarului, sarbatorita la 
Biblioteca Botosani  

81 24.04.2015 Monitoprul de 
Botosani 

LOCAL: Carte cu peste 400 de scriitori 

82 25.04.2015 Monitorul de Botosani Carte despre sute de scriitori botoşăneni 
83 25.04.2015 Gazeta de Botosani Astayi a fost lansata a doua editie a Dictionarului 

bibliografic al scriitorilor botosaneni 
84 27.04.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Copilul, în centrul atenţiei la Bibliotecă 
85 01.05.2015 Gazeta de Botosani Enescu 60 
86 01.05.2015 Reporterul Enescu 60 – Moment comemorativ la Biblioteca Botosani  
87 02.05.2015 Reorterul Cultura europeana prezenta la biblioteca 
88 04.05.2015 Botosani News Lansare de carte prezentata de un chilian la Biblioteca 

Botosani 
89 04.05.2015 Ziare Botosani Volumul de versuri "Marmura flămândă", lansa la 

biblioteca 
90 04.05.2015 Informatorul Moldovei Enescu 60 – Moment comemorativ la Biblioteca Botoşani 
91 04.05.2015 Reporterul Versuri scrise in marmura, pe pietonalul "Unirii" 
92 04.05.2015 Botosaneanul.ro Se caută șef și bibliotecar la Botoșani 
93 05.05.2015 Reporterul Versuri scrise in marmura  
94 05.05.2015 Somax TV Cultura europeana prezenta la Biblioteca Botosani 
95 07.05.2015 Reporterul "Regi au fost si regi sunt inca", actiunea lunii mai la 

Filiala Grivita 
96 07.05.2015 Somax TV "Regi au fost si regi sunt inca", actiunea lunii mai la 

biblioteca 
97 07.05.2015 GazetaBT "Regi au fost si regi sunt inca", actiunea lunii mai la 

Filiala Grivita 
98 09.05.2015 Somax TV Simpozioane dedicate Zilei Europei 
99 10.05.2015 4Botosani "Regi au fost si regi sunt inca", actiunea lunii mai la 

biblioteca 
100 21.05.2015 4Botosani Actiunecţiune prilejuită de Ziua Mondială a Diversităţii 

Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare, organizată la 
bibliotecă  

101 21.05.2015 BotosaniulTau Actiune prilejuita de Ziua Mondiala a diversitatii 
culturale, la Biblioteca Botosani 

102 25.05.2015 BotosaniulTau Cot la cot cu...piticot! 
103 27.05.2015 Stiri Botosani Expoziţie de păpuşi, machete auto şi târg de jucării, cu 

ocazia zilei de 1 iunie!  
104 28.05.2015 Reporterul.ro SURPRIZE la BIBLIOTECA de 1 IUNIE: EXPOZITIE 

de PAPUSI, MACHETE AUTO si TARG de JUCARII  
105 28.05.2015 ZiareLive.ro Surprize la Biblioteca, de 1 iunie 
106 04.06.2015 Gazata de Botosani Festival Naţional de Lectură, vineri, la bibliotecă 
107 04.06.2015 4Botosani Festival Naţional de Lectură, vineri, la bibliotecă 
108 04.06.2015 Adevarul.ro Festival naţional de lectură la Botoşani: Eminescu 

omagiat în oraşul natal cu poezie,grafică,proză şi desen 
109 04.06.2015 eBotosani Festivalul National de Lectura „Eminesciana”, vineri, la 

Biblioteca Judeteana Botosani 
110 05.06.2015 Gazeta de Botosani Biblioteca invită voluntarii la BiblioVacanta 2015! 
111 05.06.2015 4Botosani Biblioteca Botoşani invită voluntarii să se alăture 

Proiectului BiblioVacanţa 2015  
112 05.06.2015 Reporterul.ro Festival Naţional de Lectură, vineri, la bibliotecă 

  
113 08.06.2015 Monitorul de Botosani Invitaţie la BiblioVacanţa 
114 08.06.2015 Somax TV Biblioteca Judeţeană caută voluntari 



 
 

115 09.06.2015 TeleM Programul BiblioVacanta se pregateste din nou de start 
116 10.06.2015 Monitorul de Botosani Biblioteca Judeţeană are nevoie de voluntari 
117 09.07.2015  Botoşăneanul Se lansează 'Epistolele românilor celebri, fundament al 

culturii neamului” la Botoșani 
118 29.07.2015 Somax TV Arta sinuciderii” la Bibliotecă 
119 29.07.2015 Gazeta de Botosani "Arta sinuciderii" - lansare de carte la Biblioteca 

Judeţeană 
120 30.07.2015 Banul Botosanean "Arta sinuciderii", carte document lansată sâmbătă la 

Botoşani 
121 30.07.2015 Reporterul "Arta sinuciderii" - lansare de carte la Biblioteca 

Judeţeană 
122 31.07.2015 4botosani "Arta sinuciderii" - lansare de carte la Biblioteca 

Judeţeană 
123 01.08.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Volum lansat la Bibliotecă în prezenţa unei 

persoane marcante a istorie post-decembriste 
124 01.08.2015 BotosaniNews O carte despre 'Procesul Ceauşeştilor", scrisa de un fost 

ministru, lansata la Botoşani 
125 10.08.2015 Monitorul de Botosani Biblioteca Judeţeană are nevoie de voluntari 
126 10.08.2015 Reporterul Invitatie la voiaj 
127 15.08.2015 - Banul Botoşănean Vernisajul expoziţiei de sculptură Căutări a lui Laurenţiu 

Niţă 
128 18.08.2015 Monitorul de Botosani O mie de elevi la şcoala de vară a bibliotecii 
129 20.08.2015 Reporterul Atelier de muzica si creaţie la Biblioteca Botoşani 
130 24.08.2015  Botoşaniul Cultural Continuă seria atelierelor artistice la Biblioteca Județeană 

Botoșani 
131 25.08.2015 4Botosani Atelier de muzica si creatie la Biblioteca Botosani 
132 27.08.2015  Monitorul de Botoşani Atletier de muzica si creatie la Biblioteca Botoşani 
133 04.09.2015  4Botoşani Lansare de carte: "Paşi printre vise" 
134 04.09.2015 Reporterul “Pasi printre vise”, la Biblioteca Botosani  
135 11.09.2015 4Btotosani Toamna – expoziţii organizate la Biblioteca Botoşani 
136 11.09.2015  Monitorul de Botoşani Antologie lansată la Biblioteca Judeţeană 
137 12.09.2015  Monitorul de Botoşani Expoziţie de toamnă la bibliotecă 
138 15.09.2015  Monitorul de Botoşani Scriitori pe meleaguri natale, editia 2015 
139 16.09.2015  Botoşani Exclusiv „A venit Toamna, acoperă-mi inima cu ceva!” 
140 16.09.2015  Monitorul de Botoşani Expoziţie a bibliotecii, apreciată de cititori 
141 17.09.2015 Reporterul "SCRIITORI pe MELEAGURI NATALE" – 

PROGRAMUL manifestarilor  
142 22.09.2015 - Botoşăneanul Epistolarul de la Botoșani a ajuns la academii, biblioteci și 

o mulțime de alte instituții 
 

143 23.09.2015 Comisarul.ro Epistolarul de la Botoșani a ajuns la academii, biblioteci și 
o mulțime de alte instituții 

144 30.09.2015 EBotosani „Dialog Moldav”, la Biblioteca Judeteana 
145 01.10.2015 Informatorul Moldovei Dialog moldav în biblioteca din Botoșani 
146 01.10.2015 Reporterul Dialog Moldav in BIBLIOTECA 
147 01.10.2015 Monitorul de Botosani Scriitori din Republica Moldova invitaţi la bibliotecă 
148 03.10.2015 Dialog Moldav Biblioteca Judeteana Mihai Eminescu a fost gazda unui 

eveniment cu totul si cu totul special 
149 04.10.2015 Informatorul Moldovei Sublimă și tragică lecție de istorie basarabeană la 

Biblioteca din Botoșani 
150 15.10.2015 Viva FM Biblioteca reia cursurile de calculatoare si engleza 
151 19.10.2015 BotosaniNews Piese de numismatica, instrumente de scris si ceasuri, 

expuse la Muzeul Judetean 



 
 

 
În acelaşi timp, am căutat ca întreaga activitate a instituţiei, parteneriatele şi colaborările, să 

fie promovate prin: 
- utilizarea mai eficientă a oportunităţilor de diseminare a informaţiei pe Internet, prin 

fluxuri informaţionale de tip e-mail adresate, după caz, grupurilor de parteneri sau de 
utilizatori, precum şi prin sistemul de link-uri către instituţii/organizaţii 
partenere/compatibile;  

- acţiuni de prezentare şi promovare în întreaga comunitate a colecţiilor, serviciilor şi 
produselor info-documentare ale bibliotecii, precum şi a agendei evenimentelor culturale, 
prin Centrul de Informare Comunitară al bibliotecii;  

- prezenţa periodică în şcoli sau atragerea la bibliotecă a unor clase de elevi în vederea 
prezentării ofertei de documente şi instrumente de informare a bibliotecii;  

- întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale din judeţ şi cu membri ai comunităţilor locale 
în vederea dezvoltării Programului Naţional BIBLIONET;  

- organizarea de vizite ghidate la sediul bibliotecii, cu prezentarea valorilor documentare şi 
a serviciilor;  

- valorificarea şi promovarea colecţiei de documente deţinute de bibliotecă prin comunicări 
ştiinţifice prezentate în cadrul simpozioanelor şi conferinţelor organizate la nivel local, 
naţional şi internaţional;  

 
Prezenţa bibliotecii în presa de specialitate, prin articole de profil în revistele culturale 

152 20.10.2015 Stiri Botosani Biblioteca reia cursurile pentru seniori 
153 21.10.2015 Luceafarul Botoșani. La Muzeul județean, fapt de cultură cu trei 

generații ale familiei Cornaci 
154 21.10.2015 Jurnalul Literar Biblioteca reia cursurile de calculatoare si engleza 
155 22.10.2015 Biblioteca Botosani Biblioteca reia cursurile pentru seniori 
156 23.10.2015 E Botosani Expozitia „Universul colectiilor. Domenii de 

colectionare”, la Muzeul Judetean Botosani 
157 24.10.2015 Monitorul de Botosani LOCAL: Vernisaj la Muzeul Judeţean 
158 28.10.2015 4Botosani Biblioteca Botoşani vă invită vineri la teatru 
159 29.10.2015 Botosaninews Spectacol de teatru la Biblioteca Botosani 
160 29.10.2015 Tele M Biblioteca Judeteana Mihai Eminescu, ii invita din nou pe 

seniori sa-si aduca aminte de anii de scoala 
161 30.10.2015  Gazeta de Botoşani Dialoguri moldave la Bibliotecă 
162 30.10.2015 Reporterul BIBLIOTECA va INVITA la TEATRU 
163 18.11.2015 BotosaniNews Zambetul toamnei in cantecul culorilor, la Biblioteca 

Botosani 
164 19.11.2015 GazetaBt Zambetul toamnei in cantecul culorilor, la Biblioteca 

Botosani 
165 20.11.2015 BtOnline „Zâmbetul toamnei în cântecul culorilor” la Biblioteca 

Judeţeană “M. Eminescu” Botoşani 
166 21.11.2015 Tele M Toamna a fost sarbatorita la Bibilioteca Judeteana, in cel 

mai frumos mod, de catre cativa copii de gradinita 
167 27.11.2015 Tele M A fost un weekend plin de evenimente culturale la 

Botosani 
168 13.12.2015 BotosaniNews Colectionarul de colectii: Mihai Cornaci 
169 14.12.2015 Adevarul.ro Colecţionarul de colecţii: un bibliotecar din Botoşani are 

exponate impresionante, din domenii variate, cu 
importantă valoare istorică 

170 15.12.2015 Ziarul de Iasi Colecţionarul de colecţii: un bibliotecar din Botoşani are 
exponate impresionante, din domenii variate, cu 
importantă valoare istorică 



 
 

Apariţii în presa de specialitate 
 

Biblioteca Județeană are privilegiul unic de a deține un fond extrem de valoros care-i 
definește statutul, „Fondul Documentar Eminescu” - donația Ion C. Rogojanu. Pentru valorificarea  
lui, biblioteca organizează în fiecare an Simpozionul Internațional „Eminescu – Carte, Cultură, 
Civilizație” Acest simpozion, este realizat împreună cu Universitate „Al.I. Cuza” Iași – Facultatea de 
Filologie și atrage permanent colaborări din mediul academic intern și internațional. 

Toate comunicările sunt prezentate în volumul anual „Studii eminescologice / Etudes sur 
Eminescu / Eminescu Studies / Eminescu Studien”, coordonatori: prof. univ. dr. Viorica S. 
Constantinescu, prof. univ. dr. Lucia Cifor, prof. Cornelia Viziteu. 

 
                  Istorie și Critic ă Literar ă: 

1. Eminescu citit de Radu Vancu. 
2. Străine guri. Biografie „amintire vie” si amintire fondatoare in marturiile 

contemporanilor 
3. Eminescu fara Eminescu: capacanele si derutele interpretarii. 

4. Eminescu vazut de Stefania Cuciureanu 

5. Paradoxuri si contradictii ale mitului eminescian. 

 
Literatura Comparat ă: 

6. Eminescu si Tasso. De la Ierusalimul liberat la Scrisoarea III. 
7. De la Weltschmerz la kakia valentiniana. Personaje eminesciene in structura actantiala a 

miturilor dualist-gnostice. 
 
Poetică și Stilistică 

8. Profilul unui eminescolog: Gisele Vanhese. 
9. Identite et coincidentia oppositorum dans Geniu pustiu de Mihai Eminescu. 

10. Imaginea cerului in lirica eminesciana: sensuri poetice si campuri de viziune. 

11. Despre jocul cu intertextul eminescian in poezia nouazecista si douamiista. 
 
Recenzii , Note, Comentarii 

12. Mihai Eminescu, Poesias. 

13. O perspectiva inedita  asupra operei eminesciene. 
 

Lexicografie poetica 
14. Lexicografia poetica – observatii asupra metodei. 
15. Mur/zid/parete. Reprezentarea spatiilor arhitectonice in poezia eminesciana, intre 

protective, magie si intimidate. 
 

Restituio 
16. “Scoala Irimia “ in eminescologie. 

 
In memoriam Pavel Gataiantu  

17. Mihai Eminescu in Revista “Europa”.  Receptarea lui Eminescu in Serbia. 
 

18. Mihai Eminescu: Bibliografie selectiva  (2014). 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 
 

În Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, ca de altfel în orice bibliotecă publică, a 
apărut în ultimul timp oportunitatea colectării şi interpretării tuturor datelor statistice privind gradul 
de utilizare a bibliotecii. În felul acesta, toate compartimentele desfăşurând activităţi specifice, 
dedicate servirii intereselor de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale persoanelor, 
consemnează periodic întreaga gamă a operaţiunilor şi activităţilor ce pot fi evidenţiate cantitativ. 
Astfel, acestea se regăsesc în documentele de raportare statistică specifice bibliotecilor: 

- Raportul de activitate al fiecărui compartiment (cu centralizări lunare, trimestriale, și anuale)  
- CULT 1, ce se înaintează Institutului Naţional de Statistică.  
- sondaje sociologice, discuţii cu utilizatorii direct sau prin operatori: profesori, învăţători, alţi 

parteneri) pe  baza metodelor specifice de investigare a nevoilor de lectură - studiu şi timp liber, 
precum şi a cunoaşterii dorinţelor participării la anumite evenimente culturale, am definit profilul 
beneficiarului sub toate aspectele, precum şi căile de atragere spre activitatea de bibliotecă a câtor 
mai mulţi utilizatori. 



 
 

Măsurători cantitative/calitative 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
a.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției: 

Prin oferta sa de servicii, extrem de diversificată, în concordanţă nu numai cu abilităţile şi 
competenţele personalului, ci şi cu orizontul de aşteptare al membrilor comunităţii, cu structura şi 
calitatea colecţiilor, precum şi cu oportunităţile funcţionale ale spaţiilor şi dotărilor realizate până la 
această dată, biblioteca are asumată una dintre poziţiile de lider, în calitate de centru de cultură şi 
informare . Din această postură, ca şi prin misiunea sa, instituţia se adresează, în mod 
nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de statutul socio-profesional, vârstă, 
sex, convingeri politice şi religioase ori alte posibile elemente de diferenţiere a persoanelor. 

Atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu/lung, potrivit largilor sale disponibilităţi de 
servire a intereselor de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreare ale tuturor categoriilor de public 
din cadrul comunităţii, biblioteca şi-a focalizat şi mai mult capacitatea de atragere a următoarelor 
categorii de public-ţintă: 
 
Pe termen scurt:  

- adulţii şi persoanele de vârsta a treia:  
- utilizatorii care consultă doar presa, legislaţia, materiale de referinţă, Internet-ul;  
- utilizatorii aflaţi în tranzit, ce solicită informaţii turistice;  
- utilizatorii care solicită doar informaţii de interes local (adrese, locaţii, diverse instituţii);  
- utilizatorii care doresc organizarea unor evenimente culturale diverse (lansări de carte,  
conferinţe, simpozioane, expoziţii, spectacole, etc.);  
- actualii elevi din ciclurile primare, gimnaziale şi liceale;  
-preşcolarii (pentru familiarizarea de la vârste fragede cu cartea şi mediul cultural, precum şi 
pentru formarea unor deprinderi timpurii de lectură, necesare a se consolida în timp);  

 
Pe termen lung:  

-tinerii (mai ales elevii) şi adulţii – respectiv utilizatorii permanenţi care constituie ponderea 
majoritară progresivă şi care solicită informaţii enciclopedice de la toate secţiile şi serviciile 
bibliotecii (în consens şi cu obiectivele educaţiei permanente/învăţării pe tot parcursul vieţii);  
-copiii preşcolari (viitorii elevi ai şcolilor primare, gimnaziale şi liceale), pentru familiarizarea 
de la vârste fragede cu cartea şi mediul cultural, precum şi pentru formarea unor deprinderi 
timpurii de lectură, necesare a se consolida în timp. 



 
 

Chestionare / sondaje



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
  



 
 

Chestionar  III 
 

“Curs de limba engleza pentru seniori “ 
(2015) 

 
Scopul chestionarului : 
Cunoasterea nevoilor si opinilor participantilor la curs pentru imbunatatirea cursului si de 
asemenea pentru diversificarea ofertei de curs 
Scopul tinta : 
Imbunatatirea ofertei de cursuri si atragerea de noi utilizatori 
Grupul tinta : 
Adulti, pensionari,utilizatori activi cu varsta +18 
Intrebarile sunt mixte :cu posibilitati multiple de raspuns sau intrebari cu raspunsuri 
prestabilite ori cu posibilitate de apreciere gratuita 

 
1.Cat de utila este participarea la curs ? 

o Foarte utila 
o Destul de utila 
o Inutila 

2.In ce masura s-au imbunatatit cunostintele dvs. de limba engleza ? 
o Foarte mult 
o Mediu 
o Deloc 

3.Ce puncte ``tari`` considerati ca are cursul ? 
o Continutul cursului 
o Modul de predare 
o Ambientul general 
o Dotarea tehnica 
o Altele…………………………………………………………………………………………

…….. 
4.Ce ar trebui imbunatatit la acest curs pe viitor ? 

o Durata cursului 
o Orele de desfasurare 
o Impartirea pe grupuri de interes 
o Altele…………………………………………………………………………………………

…… 
5. Ce cursuri sau servicii noi ati dori sa initieze Biblioteca Judeteana ``Mihai Eminescu`` in 
viitor ? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………... 
 

 
 
Rezultatele chestionarului se prezinta astfel : 
1.Cat de utila este participarea la curs ? 
26 de raspunsuri  -Foarte utila 
1raspuns               -Destul de utila 
0 raspunsuri         -Inutila 



 
 

 
2.In ce masura s-au imbunatatit cunostintele dvs. de limba engleza ? 
27 de raspunsuri - Foarte mult 
0 raspunsuri          -Mediu 
0 raspunsuri          -Deloc 
 
3.Ce puncte ``tari`` considerati ca are cursul ? 
22 de raspunsuri Continutul cursului 
27 de raspunsuri Modul de predare 
5 raspunsuri                 Ambientul general 
0 raspunsuri              Dotarea tehnica 
0 raspunsuri                 
Altele………………………………………………………………………… 
 
4.Ce ar trebui imbunatatit la acest curs pe viitor ? 
27 de raspunsuri Durata cursului 
0 raspunsuri Orele de desfasurare 
0 raspunsuri Impartirea pe grupuri de interes 
0 raspunsuri
 Altele…………………………………………………………………………………
…………… 
 
5.Ce cursuri sau servicii noi ati dori sa initieze Biblioteca Judeteana ``Mihai Eminescu`` in 
viitor ? 
10 raspunsuri-Cursuri juridice 
20 de raspunsuri –Cursuri de sanatate 
10 raspunsuri-Cursuri de lb germana 
10 raspunsuri-Cursuri de contabilitate 
 
Concluzii :Rezulta din acest chestionar ca pentru grupul tinta cursul a fost foarte 
util,cunostintele acumulatate pe durata cursului fiind imbogatite foarte mult ,punctele ``tari`` 
ale cursului fiind continutul si modul de predare. 
Din perspectiva imbunatatiirii  cursului singura modalitate fiind prelungirea duratei cursului. 
Pentru atingerea scopului tinta biblioteca trebuie sa diversifice oferta de cursuri. 
Datele reprezinta, desigur , un esantion relativ limitat(27 de participanti), dar practica 
chestionarii aduce la cunostiinta institutiei noastre nevoile utilizatorilor si modalitatile de 
atragere de noi beneficiari(viitori utilizatori) 

 
  



 
 

Chestionar  IV 
 

EVALUARE 
Curs IT pentru seniori, 2015 

 
1. Cât de utilă este participarea la curs? 
 
- Foarte utilă  
- Destul de utilă  
- Inutilă  

 
2. În ce măsură s-au îmbunătăţit cunoştinţele dvs. legate de utilizarea calculatorului? 

 
- Foarte mult  
- Mediu  
- Deloc  

 
3. Ce puncte “tari” consideraţi că are cursul? 

 
- Conţinutul cursului  
- Medul de predare  
- Ambientul general  
- Dotarea tehnică  
- Altele  

 
4. Ce ar trebui îmbunătăţit la acest curs pe viitor 

 
- Durata cursului  
- Orele de desfăşurare  
- Împărţirea pe grupe de interes  
- Altele : ..................................................................................................................... 

 
5. Ce servicii noi aţi dori să iniţieze Biblioteca Botoşani în viitor? 

 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 
Curs IT pentru Seniori – 2015 

Scopul chestionarului : 
Cunoasterea nevoilor si opinilor participantilor la curs pentru imbunatatirea cursului si de 
asemenea pentru diversificarea ofertei de curs 
Scopul tinta : 
Imbunatatirea ofertei de cursuri si atragerea de noi utilizatori 
Grupul tinta : 
Adulti, pensionari,utilizatori activi cu varsta +18 
Intrebarile sunt mixte :cu posibilitati multiple de raspuns sau intrebari cu raspunsuri 
prestabilite ori cu posibilitate de apreciere gratuita 
La finalul cursurilor, participanţii au răspuns unui chestionar de evaluare, cu următoarele 
întrebări: 
 



 
 

Cât de utilă este participarea la curs? 
Foarte utilă – 82 de răspunsuri 
Destul de utilă -  16 de răspunsuri 
Inutilă – 6  răspunsuri 
 
În ce măsură s-au îmbunătăţit cunoştinţele dvs. legate de utilizarea calculatorului? 
Foarte mult – 78 de răspunsuri 
Mediu – 22 de răspunsuri 
Deloc – 4 răspunsuri 
 
Ce puncte “tari” consideraţi că are cursul? 
Conţinutul cursului – 101 de răspunsuri 
Medul de predare – 44 de răspunsuri 
Ambientul general – 56 de răspunsuri 
Dotarea tehnică – 38 răspunsuri 
Altele – 5 răspunsuri 
 
Ce ar trebui îmbunătăţit la acest curs pe viitor 
Durata cursului – 77 de răspunsuri 
Orele de desfăşurare – 17 de răspunsuri 
Împărţirea pe grupe de interes – 10 răspunsuri 
Altele – 55 de răspunsuri (Predarea pe secvenţe, ore de practică, diversificarea informaţiilor, 
interfaţă în limba română etc.) 
Ce servicii noi aţi dori să iniţieze Biblioteca Botoşani în viitor? 
-  104 răspunsuri ( Curs de iniţiere şi folositre a Internetului. Curs de engleza, curs de Excel 
etc. ) 
 
Concluzii:  

Cursurile IT pentru Seniori desfasurate pe durata anului 2015 a adunat un total de 
104 participanţi, organizaţi pe nivelurile de cunoştinţe: începători. medii şi avansaţi. Potrivit 
chestionarului participantii au considerat cursul foarte util. Continutul cursului, modul de 
predare, ambientul au fost considerate ca puncte tari. Pentru imbunatatirea cursului si 
satisfacerea cerintelor beneficiarilor, biblioteca va lua in considerare marirea duratei cursului 
si un program mai flexibil. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
a.6. profilul beneficiarului actual: 

În calitatea sa de instituţie publică de cultură de interes judeţean, Biblioteca Județeană „Mihai 
Eminescu” Botoșani se adresează mai multor categorii de utilizatori ţintă, pentru care există oferte 
personalizate (respectiv colecţii care să satisfacă cerinţele fiecărei categorii de public). În acest sens, 
instituția a căutat şi caută nu numai să diversifice oferta culturală destinată publicului, ci şi să 
îmbunătățească calitatea acestei oferte, intenţionând şi reuşind astfel, în bună măsură, să cultive nu 
numai simţul cultural al publicului-ţintă, ci şi propria sa imagine. Având deopotrivă un mare grad de 
diversificare şi adresabilitate dar şi o calitate deosebită, serviciile culturale oferite de bibliotecă nu au 
rămas fără ecou în rândul publicului-ţintă. 

Pornind de la scopurile declarate ale activităţii sale, biblioteca urmăreşte creşterea gradului de 
interacţiune cu utilizatorii săi prin prestarea unor servicii și programe cu adresabilitate directă, prin 
achiziţionarea unui fond de unități de bibliotecă cât mai apropiat de cerinţele beneficiarilor,  utilizarea 
unor materiale informative sau publicitare atractive pentru fiecare categorie de public. 

În demersurile de eficientizare a activităţii culturale, pornind în principal de la criteriile de 
segmentare a publicului ţintă, s-au identificat următoarele categorii principale de beneficiari, 
respectiv: 

- preşcolarii  
- elevii și studenți: cel mai numeros public este, în momentul actual, alcătuit din elevii 

din ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din judeţul Botoșani, cu precădere din 
municipiul Botoșani, cărora li se alătură studenţi de la diverse universități din țară și 
Republica Moldova. 



 
 

- publicul adult activ: format din toate categoriile profesionale (municipiu/judeţ)  
- pensionari 
- șomeri  
- persoane cu dizabilități / nevoi speciale  
- persoane private de libertate 
- rezidenți străini / turiști 

Oferta culturală a bibliotecii are în vedere satisfacerea necesităților culturale ale utilizatorilor, 
astfel că instituţia realizează programe pentru licee, şcoli şi grădiniţe, programe pentru adolescenţi/ 
studenţi, programe pentru publicul adult şi ghidaje generale pentru vizitele organizate. 

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor categoriilor de beneficiari ţintă identificate, biblioteca 
lucrează şi cu alte criterii de segmentare, aşa cum se întâmplă în cazul programelor pentru minorităţile 
etnice, persoane private de libertate, persoane cu dizabilitati etc. 

Societatea informaţională exercită o presiune crescândă asupra bibliotecii de tip tradițional. 
Calculatorul, scanner-ul, Internetul, toate celelalte dotări şi noutăţi tehnice aparţinând spectaculosului 
domeniu guvernat de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TI&C) sunt motorul unor 
transformări copleşitoare. Acestea ajută şi determină biblioteca publică să-şi “globalizeze” prezenţa 
şi serviciile, să-şi depăşească (adesea spectaculos) tradiţionala condiţie de instituţie cu spaţii închise, 
limitate comunicaţional, facilitându-i plasarea în centrul intereselor de informare ale comunităţii. 

În acest context, era firesc ca evoluţiile înregistrate în ultimul deceniu prin modernizarea şi 
diversificarea serviciilor de bibliotecă, introducerea noilor tehnologii (TI&C) şi promovarea unor 
politici active de transformare a bibliotecii publice în veritabil centru cultural şi de informare, să 
conducă la diversificarea, tot mai vizibilă, şi a modalităţilor/opţiunilor de accesare. Se evidențiază  
astfel: 

a) utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă;  
b) utilizatori ai serviciilor electronice, accesate de la distanţă;  
c) utilizatori ai serviciilor de animaţie culturală şi instructiv-educative.  

 
Orice colectare de date statistice şi orice evaluare a unor indicatori de performanţă a activităţii 

bibliotecare ţine seama şi de această realitate în continuă mişcare, capabilă să conducă la noi şi 
importante schimbări în exercitarea profesiei, prin regândirea şi remodelarea multor servicii de 
bibliotecă publică, potrivit noilor realităţi, tot mai vizibile în instituţiile noastre. 

 Din evaluarea noastră privind satisfacerea utilizatorului şi creşterea eficienţei serviciilor 
oferite au rezultat următoarele: 
 

 Număr de utilizatori activi   2015 
Estimat 24.300 
Realizat 26.258 

  

 2015 

Număr de volumelor difuzate 700.847 
Număr de utilizatori activi 26.258 
Indice de lectură 26,69 
Număr de utilizatori înscrişi 27.278 
Număr de locuitori 412.626 
Indice de atragere la lectură % 6,61 

 
 
 
 



 
 

 
 
Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate: 

 
Gradul de fidelizare a utilizatorilor de tip „tradiţional”, reflectat prin menţinerea interesului 

acestora faţă de bibliotecă mai ales din perspectiva ofertei de documente ce pot fi împrumutate ori 
consultate pe loc, s-a consolidat treptat în secţiile bibliotecii, având însă şi unele „oscilaţii”, pe măsura 
diversificării şi optimizării serviciilor oferite şi gradului de înnoire a colecţiilor. 

În condiţiile în care presiunile social-economice din mediul exterior instituţiei, extinderea 
reţelelor Internet, cât şi evoluţiile structurale şi calitative ale procesului de învățământ au continuat 
să se manifeste la modul crescendo asupra diferitelor categorii de public-ţintă, numărul utilizatorilor 
de servicii directe și indirecte, a înregistrat o evoluţie mai mult decât favorabilă. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 
 

b.1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la 
nivel național și la strategia culturală a autorităților 
 
b.2. orientarea activității profesionale către beneficiari 
 
b.3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 
 

  



B.  Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbun ătățirea acesteia:  
 
b.1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 
strategia culturală a autorităților; 
Fiind implicați în domeniul de competență al sistemului cultural - educațional, trebuie să subliniem 
importanța aspectelor culturale atât în ceea ce privește configurarea cadrului de furnizare, cât și a 
conținutului serviciilor de educație, prin: 

o susținerea unor programe și proiecte care vizează reconsiderarea relaționării sectoarelor 
culturale și creative cu publicul și comunitatea (ex. expoziții, lansări de carte, vizite ghidate 
etc); 

o susținerea participării la viața culturală (ex. simpozioane, ateliere de creație, mese rotunde 
etc); 

o susținerea programelor și proiectelor care vizează utilizarea mass-media și IT pentru 
dezvoltarea audiențelor și pentru susținerea interactivității și a materializării competențelor și 
abilităților creative ale publicului, în special a categoriilor vulnerabile (ex. Bibliovacanța, 
cursuri IT/engleză seniori, manifestări diverse Filiala Penitenciar, servicii oferite persoanelor 
cu dizabilități etc). 

o realizarea de parteneriate cu sistemul învăţământ, pentru adaptarea ofertei educaţionale (ex. 
protocoale de colaborare/parteneriate cu toate instituțiile culturale și de învățământ ale 
județului); 

o diversificarea locațiilor în care are loc inserția ofertei culturale în spațiul public, în special 
printr-o abordare policentrică sau chiar prin direcționarea către zonele/cartierele ce prezintă 
o ofertă culturală limitată. (ex. filiale de cartier: Primăverii, Grivița, spații neconvenționale: 
parc, centrul istoric, pietonalul Unirii etc).  

Trebuie subliniat că și în cadrul acestor direcții de acțiune a existat o corelare anuală cu 
inițiative similare europene (ex. Calendarul UNESCO, Calendarul evenimentelor culturale naționale 
etc.) pentru a asigura o maximizare a efectelor acțiunilor, programelor sau proiectelor derulate. 

 
b.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari; 

 Pentru atragerea tuturor categoriilor de beneficiari am iniţiat diverse activităţi, urmărind 
în timp o creştere graduală a numărului de utilizatori: 

- împrumut interbibliotecar cu bibliotecile comunale/orășenești 
- diversificarea ofertei culturale: cursuri/evenimente/activități 
- vizite ghidate la bibliotecă şi activităţi multimedia cu diverse categorii de utilizatori;  
- asigurarea în continuare a activităţilor specifice informării comunitare;  
- iniţierea şi punerea în practică a diverse proiecte culturale, campanii de presă, etc.;  
- promovarea culturii şi civilizaţiei comunităţilor etnice (evrei, armeni, polonezi, germani, 

ruşi, rromi, lipoveni) prin diverse activităţi;  
- activități destinate persoanelor private de libertate 
- activități destinate persoanelor cu nevoi speciale  

Ținând cont de cerințele tot mai diverse ale utilizatorilor, precum și de obiectivele 
instituției noastre, s-a avut în vedere permanent dezvoltarea profesională a personalului de 
specialitate prin diverse modalități specifice.   
 
b.3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani îşi exprimă vocaţia de instituţie 
comunitară printr-o ofertă culturală bogată şi atractivă, ce promovează valorile naţionale şi 
universale. În această direcție biblioteca devine un foarte activ centru cultural, un spaţiu al 
comunicării, educaţiei şi recreerii. 
 

Acţiunile culturale specifice bibliotecii, program ce are ca obiectiv consolidarea poziţiei 
Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” de nucleu cultural şi educativ al comunităţii, prin organizarea 
de activităţi cât mai diverse şi valorificarea potenţialului informaţional, este structurat pe două 
segmente, şi anume: 

a) Evenimentele – „cartea de vizită a Bibliotecii”: 



Identificând necesitățile comunității, am acţionat potrivit cerinţelor de stimulare/satisfacere a 
disponibilităţilor existente la nivelul acesteia pentru formarea/cultivarea deprinderilor de 
petrecere a timpului liber şi de educaţie cultural-artistică la orice vârstă, cu scopul declarat ca 
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”  să fie permanent un foarte activ centru cultural, un 
spaţiu al comunicării, educaţiei şi recreerii. 
În acest scop am căutat continuu să diversificăm acţiunile organizate. De altfel, biblioteca 
trebuie să îşi exprime vocaţia de instituţie comunitară şi printr-o ofert ă culturală bogată 
şi atractivă, ce promovează valorile naţionale şi universale: expoziţii şi lansări de carte, 
expuneri şi simpozioane, omagierea unor evenimente istorice sau a unor personalităţi 
culturale, seri de audiţii şi recitaluri, întâlniri cu scriitorii, saloane de carte, expoziţii de pictură 
şi grafică, festivaluri, ş.a.m.d., organizate conform Calendarului anual privind acţiunile 
culural-artistice și diverselor oportunităţi ivite ocazional (acţiuni care nu pot fi planificate în 
prealabil). 
Tocmai din acest motiv, în 2015 am urmărit în continuare: 
- intensificarea colaborării cu instituţiile şcolare, cu instituţiile de cultură, cu alte instituţii din 
municipiu şi din judeţ, în organizarea şi susţinerea unor evenimente culturale complexe, 
interactive; 
- organizarea de activităţi de promovare a anti-discriminării, prin iniţierea şi organizarea unor 
acţiuni de promovare a culturii minorităţilor naţionale din jud. Botoșani; 
- implicarea activă în colaborări şi/sau proiecte comune cu scriitorii români și străini, edituri 
/ editori, diverse alte instituţii / organizaţii care sprijină „cartea”, respectiv tipărirea şi 
difuzarea acesteia. 
b) Valorificarea potenţialului informa ţional al bibliotecii (al publicaţiilor monografice şi 
seriale, al tuturor resurselor documentare ale bibliotecii), prin: 
- utilizarea bibliotecii de către un public cât mai numeros (utilizatori activi şi participanţi la 
manifestări); 
- organizarea de audiţii muzicale pentru melomani (adulţi, elevi), însoţite de recitaluri şi 
concerte de referinţă pentru valorile componistice şi interpretative ale muzicii culte; 
- organizarea unor programe tip „club de vacanţă” (Bibliovacanța), vizând toate categoriile de 
vârstă (cursuri diverse, ateliere de lucru, activități în aer liber); 
- organizarea unor expoziţii de carte cât mai diverse (gen, Incursiuni în tainele Planetei, 
Călătorii virtuale, Evocări aniversare/comemorative); 
- studiu în sălile de lectură specializate (Sala de lectură – colecția enciclopedică, presă, Fond 
Eminescu, Cabinetul de Numismatică și Filatelie, Secţia pentru copii, Mediatecă, Limbi 
străine) şi tranzacţii de împrumut la domiciliu sau audiţii muzicale; 
- asigurarea de informaţii legislative (inclusiv electronice), respectiv documente legislative 
listate, şi/sau informaţii din diverse alte baze de date specializate; 
- informare la zi din fişierele tematice; 
- încheierea de parteneriate şi protocoale de colaborare cu instituţiile şcolare, în vederea 
susţinerii în comun a unor activităţi specifice vizând iniţierea micilor cititori în utilizarea 
serviciilor de bibliotecă şi în cunoaşterea instrumentelor de informare, susţinerea unor 
manifestări culturale care să formeze gustul pentru lectură şi educaţie artistică: recitaluri, 
concursuri tematice, expoziţii de desen şi pictură ale elevilor, audiţii muzicale, cenacluri 
literare; prezentări de carte, medalioane literare, expoziţii tematice. 

Amploarea şi eficienţa preocupărilor din acest domeniu se regăsesc, spre satisfacţia 
noastră, atât în evoluţii semnificative ale numărului de evenimente organizate şi găzduite – lansări de 
carte, simpozioane tematice, colocvii şi conferinţe, expoziţii, spectacole şi momente artistice, 
recitaluri, cluburi de lectură, lecturi publice, cursuri, concursuri, ateliere, festivităţi şi alte activităţi 
diverse (evidenţiate în lista programelor și proiectelor culturale propuse în 2015),  cât şi în creşterea 
gradului lor de atractivitate. 
 



Lista programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prev ăzute pentru anul 2015 
(PROPUNERI) 

 
 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
PROGRAMULUI  
PROIECTULUI 

CULTURAL 

DESCRIEREA SUMARĂ A PROGRAMULUI / PROIECTULUI ŞI A  
COORGANIZATORILOR 

PERIOADA 
DE 

DESFĂŞURAR
E 

DESCRIEREA SUMARĂ A 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI CO-ORGANIZATORI 

1. “Zilele Eminescu” - Cenaclul literar artistic “Portretul 
artistului în tinerețe” 

- Vizită ghidată la “Fondul documentar 
Mihai Eminescu – donația Ion C. 
Rogojanu” 

- Expoziție de numismatică, filatelie, 
cartofilie “Eminescu” în cadrul 
Cabinetului de Numismatică și 
Filatelie  

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Centrul Cultural al M.A.I.; 
Biblioteci comunale; Şcoli şi licee; Cenacluri literare; Penitenciarul 
Botoşani; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

13-15 ianuarie 

2. “Omagiu Unirii” - expoziţie de carte  
- expoziţie de filiatelie, numismatică şi 

medalistică  
- recitaluri de cântece şi poezii patriotice  
- referate  

C.J. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Palatul 
Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

24 ianuarie 

3. ” Clubul Melomanilor” - Serate dedicate iubitorilor de muzică 
clasică şi de artă în general, 
coordonată de prof. Mirel Azamfirei și 
prof. Genoveva Dolhescu Gordaș 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani 

ianuarie - 
decembrie 

4. Biblioteca virtuală- 
biblioteca viitorului 
“Porţile deschise ale 
bibliotecii” 

- vizite ghidate permanente 
- lecturi publice 

C.J. Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale  februarie 

5. Stagiu de documentare - Informare, documentare pentru 
studenţii Facultăţii de Limbă şi 
Literatură Română – Universiatea din 
Cernăuţi (Ucraina) 

C.J. Botoşani; Memorialul Ipoteşti; Universitatea din Cernăuţi (Ucraina) februarie-martie 



6. “Bucuria artelor” - aniversări-comemorări 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani 

ianuarie-
decembrie 

  
- Ispirescu, Petre, folclorist şi povestitor (1830-1887) -185 de ani de la naştere 
- Budai-Deleanu, Ion, scriitor (1760-1820) - 255 de ani de la naştere 
- Eminescu, Mihai, poet, prozator şi publicist (1850-1889) - 165 de ani de la naştere 
- Ampère, André-Marie, matematician şi fizician francez (1775-1836) -240 de ani de la naştere 
- Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet (Iniţiată în 2004 de Comisia Europeană şi are ca scop promovarea siguranţei pe Internet pentru toţi 

utilizatorii, în special pentru copii şi tineret)-Prima zi de marţi din februarie 
- Pasternak, Boris, scriitor rus (1890-1960) -125 de ani de la naştere 
- Vieru, Grigore, poet (1935-2009) 80 de ani de la naştere 
- Maiorescu, Titu, filozof şi critic literar (1840-1917)-175 de ani de la naştere 
- Botticelli, Sandro (Alessandro di Mariano Filipepi), pictor italian (1445-1510)-570 de ani de la naştere 
- Michelangelo, Buonarroti, pictor, sculptor,poet şi arhitect italian (1475-1564)-540 de ani de la naştere 
- Ravel, Maurice, compozitor francez (1875-1937)-140 de ani de la naştere 
- Barbu, Ion (Dan Barbilian), poet, eseist şi traducător (1895-1961)-120 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Francofoniei (Instituită în 1988, marchează data fondării în 1970 a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Este dedicată 

limbii franceze, promovării solidarităţii şi cooperării întreţările francofone) 
- Ziua Mondială a Poeziei (Declarată deUNESCO în 1999 pentru a susţine creaţia poetică, stabilirea dialogului între poezie şi alte genuri ale 

creaţiei, editarea şi promovarea poeziei ca artă modernă veritabilă, deschisă oamenilor) 
- Andersen, Hans Christian, scriitor danez (1805-1875) -210 ani de la naştere 
- Zola, Émile, scriitor francez (1840-1902) -175 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Planetei Pământ (Sărbătorită pentru prima oară în 1990. Are scopul unirii tuturor oamenilor în vedereaprotejării mediului 

înconjurător. Rezoluţia 63/278 a Adunării Generale ONU din 22 aprilie 2009 a desemnat această zi ca Zi Internaţională a Planetei Mamă) 
- Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor (Instituită de UNESCO în 1995 pentrua comemora moartea sau naşterea în data de 23 aprilie a unor 

mari scriitori ai lumii (W.Shakespeare, M. de Cervantes, M. Druon ş.a.) şi, totodată, pentru a încuraja lectura şi editarea cărţilor 
 

 

7. “Ziua internaţională a 
bibliotecarului”  
“Ziua municipiului 
Botoşani” 

- simpozion: “Porţile deschise ale 
bibliotecii” 

- expoziţii dedicate zilei oraşului 
“Botoşaniul în documente” 

- lansări de carte  
- recitaluri 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Prefectura Judeţului Botoşani; 
Primării comunale din judeţul Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Palatul 
Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale 

23 aprilie 



8. “Ziua Europei” - “Botoşani – model de convieţuire 
etnică” 

- recital de cântece şi poezii  
- expoziţii de carte şi pictură 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii 
Botoşanilor; Şcoala Populară de Artă; Muzeul Judeţean Botoşani; Comunităţi 
etnice; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale 

mai 

 
- 2015 Anul International al Luminii 

 
9. “Ziua internaţională a 

copilului”  
- programe artistice 
- expoziţii de carte şi desene 
- lecturi publice 

 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; Palatul 
Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; O.N.G.; Biblioteci comunale 

iunie 

10. “Zilele Eminescu” - simpozion internaţional: “Eminescu: 
Carte - Cultură - Civilizaţie” 

- editarea volumului: “Studii 
eminescologice” vol. 16 

- expoziţii de carte 
- schimburi culturale 

 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Universitatea din Cernăuţi; 
Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj, Sibiu; D.J.C.C.P.C.N. 
Botoşani; Centrul Cultural al M.A.I.; Biblioteci judeţene; Biblioteci comunale; 
Şcoli şi licee; Cenacluri literare; Penitenciarul Botoşani; Societatea de 
Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea colecţionarilor 
de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

iunie 

11. “O seară de iulie … la 
bibliotecă”  
 
LITERATURĂ 

- lecturi publice 
- audiţii muzicale 
- expuneri 
- seminar/simpozion 
- vizionare filme documentare/artistice 

 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă 
Botoşani; Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; 
Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

iulie 

12.  
- Blaga, Lucian, poet, dramaturg şi filozof  (1895-1961)-120 de ani de la naştere  
- Daudet, Alphonse, scriitor francez (1840-1897) - 175 de ani de la naştere 
- Paganini, Niccolo,violoncelist şi compozitor italian (1782-1840)-175 de ani de 

la trecerea în neființă 
- Maurois,  André,  (Émile  Herzog),  scriitor francez (1885-1967)- 130 de ani de la naştere  
- Christie, Agatha, scriitoare engleză (1890-1976) 125 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Muzicii (Instituită de UNESCO   în   1973   pentru   a   încuraja promovarea artei muzicale, schimburile 

culturale,  întărirea  păcii  şi  înţelegerii  între popoare prin intermediul muzicii) 
- Sadoveanu, Mihail, prozator, romancier -135 de ani de la naştere 
- Rebreanu,  Liviu,  prozator  şi  dramaturg-(1885-1944) 130 de ani de la naştere        
- Twain, Mark-(Samuel Langhorme)- 180 de ani de la naştere   

        

 



13. “BiblioVacanţa” - Clubul de vacanţă.  
- Activităţi desfăşurate în bibliotecă în 

perioada vacanţelor 
 

C.J. Botoşani; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Teatrul de 
Păpuşi “Vasilache”; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci 
comunale; Biblioteci şcolare 

iulie- 
august 

14. “O seară de august … 
la bibliotecă”  
 
 

- expuneri 
- seminar/simpozion 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă 
Botoşani; Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; 
Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

august 

    
15. “Nocturna 

bibliotecilor” 
- lecturi publice 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă 
Botoşani; Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; 
Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 
 

septembrie-
decembrie 

16. “Sărbătoarea lecturii” 
Lifelong Learning 
(LLL) 

- manifestări culturale de promovare a 
patrimoniului bibliotecii  

- vizite ghidate, expoziţii de carte 
- lecturi publice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Prefectura 
Judeţului Botoşani; Primării comunale din judeţul Botoşani; Primăria 
Municipiului Botoşani; Teatrul “Mihai Eminescu”; Teatrul de Păpuşi 
“Vasilache”; Penitenciarul Botoşani; Comunităţi etnice; Palatul Copiilor 
Botoşani; ANBPR; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale;  
Biblioteci şcolare 

septembrie-
decembrie 

17. “Salonul artelor” - manifestări culturale diverse 
- recitaluri de muzică 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

  

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii 
Botoşanilor; Şcoala Populară de Artă; Muzeul Judeţean Botoşani; Comunităţi 
etnice; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

octombrie- 
decembrie 

18. “Ziua Naţională a 
României”  
“Ziua Constituţiei” 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de carte 
- expoziţie de numismatică, filatelie, 

cartofilie 
 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti; Palatul Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli 
şi licee; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; 
Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

29 noiembrie  
9 decembrie 

19. ”Istoria multiculturală 
a județului Botoșani” 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti; Palatul Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli 
şi licee; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; 
Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi 
etnice; 

ianuarie-
decembrie 



20. “Interferenţe culturale” - Vizite de studii 
- Vizite de documentare 
- Schimb interbibliotecar 
- Donaţii de carte 
- Diseminarea informaţiilor 

 

Biblioteca Castel Baronia (Italia); Biblioteca Civica Venezia Mestre (Italia); L′′′′ 
Association des Bibliotheques et Mediatheques Francophones (Franţa); 
Biblioteci publice din Polonia; Biblioteci publice din Ucraina; Biblioteca 
Românească din Montreal (Canada); Centrul de Studii Româneşti “Mihai 
Eminescu” Santiago de Chile (Chile) 

ianuarie-
decembrie 

21. 2014 Anul European al 
Dezvoltarii 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

 

C.J. Botoşani; Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani; Inspectoratul Silvic 
Botoşani; O.N.G.; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; 
Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

22. Relații culturale cu 
diaspora 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

 

Comunitatea Românilor din Italia, Spania, Grecia, Franța, Anglia, Moldova, 
Ucraina, etc 

permanent 

23. Aniversări - 
Comemorări România 
2015 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

 

C.J. Botoşani; Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani; Inspectoratul Silvic 
Botoşani; O.N.G.; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; 
Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

 
2005-2015-Deceniul “Apa pentru viata”  
 

 
  



  

24. Activităţi permanente - participări la simpozioane, conferinţe, cursuri de 

perfecţionare naţionale şi internaţionale (ANBPR; 

IFLA) 

- achiziţie şi difuzare de unităţi de bibliotecă 

- instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din 

bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti 

- manifestări culturale organizate la cererea utilizatorilor 

- stabilirea unor acorduri de colaborare profesională cu 

instituţii şi organizaţii guvernamentale si non-

guvernamentale din ţară şi străinătate. 

- manifestări culturale comune cu biblioteci şi alte 

instituţii culturale şi de învăţământ din străinătate 

- manifestări culturale având drept scop promovarea şi 

valorificarea patrimoniului instituţiei 

- editarea volumului: “Studii eminescologice” - vol. 16 

- editarea de materiale de marketing, publicitate si 

promovare a instituţiei  

- manifestări dedicate aniversărilor culturale 

- Biblio.Book.Botoşani.Networking (BBB Networking). 

Interconectarea tuturor bibliotecilor publice şi şcolare 

din judeţul Botoşani. Necesar tehnic. Calendar 

operaţional. 

- WebBiblioteca. Informaţii oferite de bibliotecă în 

format electronic în WorldWideWeb. 

- E-biblioteca. Servicii exterioare oferite în format 

electronic (e-mail, rss, etc.) 

- actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-

urilor bibliotecii 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Prefectura 

Judeţului Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean 

Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii Botoşanilor; Şcoala 

Populară de Artă; Memorialul Ipoteşti; Comunităţi etnice; 

Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj, Sibiu; 

Universitatea din Cernăuţi; Teatrul “Mihai Eminescu”; Teatrul de 

Păpuşi “Vasilache”; ANBPR; Biblioteci judeţene; Biblioteci 

comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Palatul Copiilor 

Botoşani; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia 

Filateliştilor Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi 

insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 



 
 
Automatizarea prelucrării şi circulaţiei documentelor, având ca obiectiv perfecţionarea accesului la 
informaţii şi documente şi dezvoltarea serviciilor bazate pe noile tehnologii ale informaţiei, s-a axat 
pe cele două componente ale sale: 

� Automatizarea prelucrării documentelor: prelucrarea automatizată a documentelor; căutare 
şi regăsire informaţii, bazate pe elementele descrierii bibliografice 
Programul de informatizare „ALICE” utilizat în biblioteca judeţeană este unul deosebit de 
complex, organizat într-o formă modulară şi flexibil ă, fapt ce a dus la introducerea sa în multe 
biblioteci publice. 
Interfaţa pentru prelucrarea documentelor asigură, pe lângă introducerea în bazele de date a 
descrierilor bibliografice ale documentelor, o gamă largă de instrumente de căutare şi regăsire, 
bazate pe multitudinea de elemente ale descrierii bibliografice, precum şi pe termenii 
suplimentar ataşaţi potrivit prelucrării şi indexării pe vedete de subiect. Se asigură astfel 
constituirea de ample cataloage virtuale, care le înlocuiesc pe cele clasice conferind o mai 
mare flexibilitate, diversitate şi operativitate în procesul de căutare şi regăsire a informaţiilor. 
În acest sens menţionăm faptul că în anul 2015 toate documentele nou achiziţionate au fost 
prelucrate prin utilizarea softului ALICE. În plus, majoritatea unităților de bibliotecă, au fost 
introduse în baza de date a acestui soft. De altfel, importanţa acestui proiect este demonstrată 
şi de faptul că acest software asigură nu doar suportul electronic pentru prelucrarea 
documentelor, ci întreaga gestionare a colecţiilor (cu toată mişcarea formularistică necesară, 
de la cea privind intrarea documentelor în bibliotecă şi până la ieşirea acestora). 

� Automatizarea circulaţiei documentelor:  
Potrivit nevoilor de informare şi comunicare tot mai rapidă, în condiţii de scurtare a timpilor 
de aşteptare, biblioteca a trecut la automatizarea completă a circulaţiei documentelor 
împrumutate/restituite de utilizatori și a permiselor electronice.  Folosirea acestei tehnici, ce 
presupune şi utilizarea cititoarelor electronice de coduri de bare, vizează nu numai o servire 
mai operativă, ci şi o evidenţă mai precisă a documentelor aflate în circulaţie, corelată cu deloc 
neglijabila oportunitate de a facilita studii, analize şi evaluări privind tematica documentelor 
împrumutate şi frecvenţa împrumuturilor realizate de fiecare utilizator sau un anumit grup 
ţintă.  
 

Dezvoltarea de noi servicii şi facilităţi de informare pentru utilizatori: 
Programul urmăreşte atât creşterea gradului de utilizare a bibliotecii, cât şi asigurarea unui acces lărgit 
la resursele informaţionale. De aici şi oportunitatea proiectului şi lărgirea sferei sale de aplicare în 
anul 2015, prin:   

- asigurarea de asistenţă de specialitate în navigarea pe Internet în domenii de interes pentru 
studiu şi informare; 
- asigurarea de asistenţă de specialitate în utilizarea soft-ului ALICE pentru regăsirea 
informaţiilor, în toate secţiile de Relaţii cu publicul;  
- asigurarea de împrumut interbibliotecar naţional, axat pe două componente: publicaţii 
solicitate spre împrumut bibliotecilor din ţară, respectiv publicaţii împrumutate de Biblioteca 
Județeană „Mihai Eminescu” către alte biblioteci;  
- prin consultarea site-ului bibliotecii: www.bibliotecabotosani.ro, utilizatorii au acces la o 
gamă foarte largă de informații din toate domeniile de interes (catalog online, link-uri diverse 
naționale și internaționale, calendarul evenimentelor instituției, „întreabă bibliotecarul” etc.).  
- iniţiere periodică în tehnica de căutare şi evaluare a surselor de informare în vederea 
dezvoltării deprinderilor de muncă intelectuală autonomă, în cadrul Secţiilor de relații cu 
publicul, prin vizite planificate ale claselor de elevi („Școala altfel”, vizite ghidate, VIB etc.);   
- acordarea de referinţe orale, în scris, telefonic şi on-line la solicitările publicului şi 
dezvoltarea bazelor de date; 
- asigurarea unei oferte minimale de documente/bibliografii pe teme de interes comunitar 
(informare comunitară locală şi informare europeană – ex. CIC); 
- extinderea serviciilor de bibliotecă pentru diverse categorii de public, cu derularea unor 



tipuri de activităţi cât mai diverse, dintre care menţionăm: 
 
Bibliovacanța - program desfășurat în perioada  iulie-septembrie 2015. (cursuri diverse: 
limbi străine, lecturi publice, chimie, biologie, matematică, gramatică, desen, IT, colecții și 
colecționari, micii sanitari, micii reporteri, epigramiști etc.) 
 
Curs IT pentru seniori - Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” a continuat seria de cursuri de 
inițiere în utilizarea calculatorului și a Internetului pentru pensionari. 
 
Calificare și perfecționare pentru profesia de bibliotecar - deplasări în teren pentru a 
acorda asistenţă metodică şi sprijin în pregătirea şi organizarea unor manifestări cultural-
educative în bibliotecile comunale și orășenești. Întâlniri metodice periodice în vederea 
optimizării activităţii bibliotecarilor din bibliotecile publice ale județului Botoșani. 
   
 
Curs de „Public Speaking” în colaborare cu Clubul Toast Masters Internațional, filiala Botoșani. 
Misiunea clubului este de a oferi un mediu de învățare pozitiv și un suport interactiv, prin intermediul 
căruia fiecare membru să își dezvolte abilitățile de comunicare și de leadership, toate acestea ducând 
la dezvoltarea personală, profesională și la creșterea încrederii în sine.  
 
„Clubul Melomanilor” – curs de educație muzicală și promovare a tuturor formelor de 
exprimare artistică. 
 
Curs de inițiere în limba engleză pentru adulți. Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” a 
continuat pe tot parcursul anului 2015 seria cursurilor de inițiere în tainele limbii lui Shakespeare 
pentru adulți. 
 
„Academia Hiperboreană”  club de dezbateri filosofice, științifice, culturale. 
 
Curs Legis România – implementare platforma de legislație online. Cursul  de Formare  în 
implementarea platformei LEGIS a avut rolul de a instrui personalul implicat în livrarea informațiilor 
legislative către utilizatori.  
 
Clubul de germană. Început în cadrul Programului Bibliovacanța, proiectul s-a desfășurat pe 
tot parcursul anului 2015  
 
Advocacy pentru biblioteci puternice si comunitati unite 
Extinderea programului la nivelul județului cu încă 5 biblioteci comunale Acest curs a însemnat un 
pas inainte catre raspandirea acestui tip de cunostinte si abilitati catre bibliotecarii care au nevoie sa 
fie pregatiti sa sustina investitiile facute in comunitatile acestora. 
 
Achiziția de unități de bibliotecă. Activitate permanentă raportată la cerințele utilizatorilor 
 
Donații de carte către comunitățile de români din afara granițelor.  
În 2015 Biblioteca Județeană “Mihai Eminescu” Botoșani a menținut relațiile cu românii din 
Diaspora prin donație de carte (Ucraina - reg. Cernăuți, Canada, Rep. Moldova, Chile, 
Grecia, Italia ), respectiv sprijinirea prin campanii publice a constituirii unor colecții de carte 
în limba română.  
 
Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 
Aceste direcții de acțiune s-au concretizat în proiectele  și programele culturale realizate de 
către toate secțiile bibliotecii în anul 2015. 



 
Lista programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prev ăzute pentru anul 2015 

(REALIZAT) 
 
 

Nr. crt.  

DENUMIREA 
PROGRAMULUI  
PROIECTULUI 

CULTURAL 

DESCRIEREA SUMARĂ A PROGRAMULUI / PROIECTULUI ŞI A  
COORGANIZATORILOR 

PERIOADA 
DE 

DESFĂŞURA
RE 

DESCRIEREA SUMARĂ A 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI CO-ORGANIZATORI 

1. “Zilele Eminescu” - Cenaclul literar artistic “Portretul artistului în 
tinerețe” 

- Vizită ghidată la “Fondul documentar Mihai 
Eminescu – donația Ion C. Rogojanu” 

- Expoziție de numismatică, filatelie, cartofilie 
“Eminescu” în cadrul Cabinetului de 
Numismatică și Filatelie  

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Centrul Cultural al M.A.I.; 
Biblioteci comunale; Şcoli şi licee; Cenacluri literare; Penitenciarul 
Botoşani; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai 
Eminescu” 

13-15 ianuarie 

2. “Omagiu Unirii” - expoziţie de carte  
- expoziţie de filiatelie, numismatică şi 

medalistică  
- recitaluri de cântece şi poezii patriotice  
- referate  

C.J. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Palatul 
Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

24 ianuarie 

3. ” Clubul Melomanilor” - Serate dedicate iubitorilor de muzică clasică 
şi de artă în general, coordonată de prof. 
Mirel Azamfirei și prof. Genoveva Dolhescu 
Gordaș 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; 
Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani 

ianuarie - 
decembrie 

4. Biblioteca virtuală- 
biblioteca viitorului 
“Porţile deschise ale 
bibliotecii” 

- vizite ghidate permanente 
- lecturi publice 

C.J. Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale  februarie 

5. Stagiu de documentare - Informare, documentare pentru studenţii 
Facultăţii de Limbă şi Literatură Română – 
Universiatea din Cernăuţi (Ucraina) 

C.J. Botoşani; Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; 
Universitatea din Cernăuţi (Ucraina) 

februarie-
martie 



6. Simpozionul: 
“Aniversarea Unirii 
Basarabiei cu Romania” 
 1918 – 27 martie 2015 

- Unirea Basarabiei cu Romania(27.03.1918) 
prima treapta catre Romania 
Mare(prezentare). 

- Personalitati basarabene care si-au adus 
contributia la infaptuirea unirii din 
27.03.1918(prezentare). 

- Contributia si jertfa armatei romane la 
infaptuirea si apararea Marii Uniri de la 
1918(prezentare). 

- Montaj literar- artistic.Moment artistic 
tematic.Expozitie de medalii si insigne. 
 

C.J. Botoşani;  Uniunea Vatra Romaneasca; Asociatia Naionala Ciultul 
Eroilor “Regina Maria”; Scoala Gimnaziala nr. 2; Scoala Gimnaziala nr.8; 
Grupul Scolar Industrial Dimitrie Negreanu; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Palatul Copiilor 
Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea 
de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi etnice; 

27 martie 

7. “Bucuria artelor” - aniversări-comemorări 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; 
Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani 

ianuarie-
decembrie 

- Ispirescu, Petre, folclorist şi povestitor (1830-1887) -185 de ani de la naştere 
- Budai-Deleanu, Ion, scriitor (1760-1820) - 255 de ani de la naştere 
- Eminescu, Mihai, poet, prozator şi publicist (1850-1889) - 165 de ani de la naştere 
- Ampère, André-Marie, matematician şi fizician francez (1775-1836) -240 de ani de la naştere 
- Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet (Iniţiată în 2004 de Comisia Europeană şi are ca scop promovarea siguranţei pe Internet pentru toţi 

utilizatorii, în special pentru copii şi tineret)-Prima zi de marţi din februarie 
- Pasternak, Boris, scriitor rus (1890-1960) -125 de ani de la naştere 
- Vieru, Grigore, poet (1935-2009) 80 de ani de la naştere 
- Maiorescu, Titu, filozof şi critic literar (1840-1917)-175 de ani de la naştere 
- Botticelli, Sandro (Alessandro di Mariano Filipepi), pictor italian (1445-1510)-570 de ani de la naştere 
- Michelangelo, Buonarroti, pictor, sculptor,poet şi arhitect italian (1475-1564)-540 de ani de la naştere 
- Ravel, Maurice, compozitor francez (1875-1937)-140 de ani de la naştere 
- Barbu, Ion (Dan Barbilian), poet, eseist şi traducător (1895-1961)-120 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Francofoniei (Instituită în 1988, marchează data fondării în 1970 a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Este dedicată 

limbii franceze, promovării solidarităţii şi cooperării întreţările francofone) 
- Ziua Mondială a Poeziei (Declarată deUNESCO în 1999 pentru a susţine creaţia poetică, stabilirea dialogului între poezie şi alte genuri ale creaţiei, 

editarea şi promovarea poeziei ca artă modernă veritabilă, deschisă oamenilor) 
- Andersen, Hans Christian, scriitor danez (1805-1875) -210 ani de la naştere 
- Zola, Émile, scriitor francez (1840-1902) -175 de ani de la naştere  
- Ziua Internaţională a Planetei Pământ (Sărbătorită pentru prima oară în 1990. Are scopul unirii tuturor oamenilor în vedereaprotejării mediului 

înconjurător. Rezoluţia 63/278 a Adunării Generale ONU din 22 aprilie 2009 a desemnat această zi ca Zi Internaţională a Planetei Mamă) 
- Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor (Instituită de UNESCO în 1995 pentrua comemora moartea sau naşterea în data de 23 aprilie a unor 

mari scriitori ai lumii (W.Shakespeare, M. de Cervantes, M. Druon ş.a.) şi, totodată, pentru a încuraja lectura şi editarea cărţilor 
 



8. “Ziua internaţională a 
bibliotecarului”  
“Ziua municipiului 
Botoşani” 

- simpozion: “Porţile deschise ale bibliotecii” 
- expoziţii dedicate zilei oraşului “Botoşaniul în 

documente” 
- lansări de carte  
- recitaluri 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Prefectura Judeţului 
Botoşani; Primării comunale din judeţul Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Palatul Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale 

23 aprilie 

9. “Ziua Europei” - “Botoşani – model de convieţuire etnică” 
- recital de cântece şi poezii  
- expoziţii de carte şi pictură 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii 
Botoşanilor; Şcoala Populară de Artă; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Comunităţi etnice; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale 

mai 

- 2015 Anul International al Luminii 
 

10. “Ziua internaţională a 
copilului”  

- programe artistice 
- expoziţii de carte şi desene 
- lecturi publice 

 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; 
Palatul  
Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; O.N.G.; Biblioteci comunale 

iunie 

11. “Zilele Eminescu” - simpozion internaţional: “Eminescu: Carte - 
Cultură - Civilizaţie” 

- editarea volumului: “Studii eminescologice” 
vol. 16 

- expoziţii de carte 
- schimburi culturale 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Universitatea din Cernăuţi; 
Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj, Sibiu; D.J.C.C.P.C.N. 
Botoşani; Centrul Cultural al M.A.I.; Biblioteci judeţene; Biblioteci 
comunale; Şcoli şi licee; Cenacluri literare; Penitenciarul Botoşani; 
Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; 
Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 
 

iunie 

12. “O seară de iulie … la 
bibliotecă”  
 
LITERATURĂ 

- lecturi publice 
- audiţii muzicale 
- expuneri 
- seminar/simpozion 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare 

iulie 

  
- Blaga, Lucian, poet, dramaturg şi filozof  (1895-1961)-120 de ani de la naştere  
- Daudet, Alphonse, scriitor francez (1840-1897) - 175 de ani de la naştere 
- Paganini, Niccolo,violoncelist şi compozitor italian (1782-1840)-175 de ani de 

la trecerea în neființă 
- Maurois,  André,  (Émile  Herzog),  scriitor francez (1885-1967)- 130 de ani de la naştere  
- Christie, Agatha, scriitoare engleză (1890-1976) 125 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Muzicii (Instituită de UNESCO   în   1973   pentru   a   încuraja promovarea artei muzicale, schimburile 

culturale,  întărirea  păcii  şi  înţelegerii  între popoare prin intermediul muzicii) 
- Sadoveanu, Mihail, prozator, romancier -135 de ani de la naştere 
- Rebreanu,  Liviu,  prozator  şi  dramaturg-(1885-1944) 130 de ani de la naştere        
- Twain, Mark-(Samuel Langhorme)- 180 de ani de la naştere          



13. Tabara de creatie si 
recreatie”Botoșani – plai 

eminescian” 

Joi 30 iulie 2015 
- Prezentarea volumului „Poeţi botoşăneni de 

azi” de Victor Teişanu. 
- Prezentări de carte ale scriitorilor 

botoşaneni. 
- Expozitie. 

C.J. Botoşani; Asociatia “Universul Prieteniei” Iasi; Memorialul Ipoteşti - 
Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala 

Populară de Artă; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; Palatul Copiilor Botoşani; 
Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

26 iulie – 1 
august 2015 
 

14. “BiblioVacanţa” - Clubul de vacanţă.  
- Activităţi desfăşurate în bibliotecă în perioada 

vacanţelor 

C.J. Botoşani; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Teatrul 
de Păpuşi “Vasilache”; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci 
comunale; Biblioteci şcolare 

iulie- 
august 

15. “O seară de august … la 
bibliotecă”  
 
 

- expuneri 
- seminar/simpozion 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare 

august 

    
16. “Scriitori pe meleaguri 

natale” 
- Expozitie de carte a scriitorilor botosaneni. 
- Intalnirea scriitorilor  cu oficialitatile 

judetului. 
- Acordare de diplome de excelenta. 
- Discursuri. 

C.J. Botoşani; Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale; Reprezentanta Botosani a Filialei Iasi a Uniunii Scriitorilor din 
Romania; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti- Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Teatrul “Mihai Eminescu”;  

18 septembrie 

17. “Nocturna bibliotecilor” - lecturi publice 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare 

septembrie-
decembrie 

18. “Sărbătoarea lecturii” 
Lifelong Learning 
(LLL) 

- manifestări culturale de promovare a 
patrimoniului bibliotecii  

- vizite ghidate, expoziţii de carte 
- lecturi publice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Prefectura Judeţului Botoşani; Primării comunale din judeţul Botoşani; 
Primăria Municipiului Botoşani; Teatrul “Mihai Eminescu”; Teatrul de 
Păpuşi “Vasilache”; Penitenciarul Botoşani; Comunităţi etnice; Palatul 
Copiilor Botoşani; ANBPR; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale;  
Biblioteci şcolare 

septembrie-
decembrie 

19. Expozitia “Universul 
Colectiilor. 
Domenii de 
colectionare.” 

Expozitia “Universul Colectiilor. 
Domenii de colectionare.” cuprinde: 

- Exponate Numismatice; 
- Exponate Filatelice; 
- Exponate diverse. 

C.J. Botoşani; .Muzeul Judeţean Botoşani; Memorialul Ipoteşti- Centrul de 
Studii “Mihai Eminescu”; Palatul Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea de Numismatică Română; 
Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi 
insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi etnice; 

24- 31 
octombrie  



20. “Salonul artelor” - manifestări culturale diverse 
- recitaluri de muzică 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice  

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii 
Botoşanilor; Şcoala Populară de Artă; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Comunităţi etnice; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

octombrie- 
decembrie 

21. “Ziua Naţională a 
României”  
“Ziua Constituţiei” 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de carte 
- expoziţie de numismatică, filatelie, cartofilie 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Palatul Copiilor 
Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea 
de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

29 noiembrie  
9 decembrie 

22. ”Istoria multiculturală a 
județului Botoșani” 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Palatul Copiilor 
Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea 
de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi etnice; 

ianuarie-
decembrie 

23. “Interferenţe culturale” - Vizite de studii 
- Vizite de documentare 
- Schimb interbibliotecar 
- Donaţii de carte 
- Diseminarea informaţiilor 

Biblioteca Castel Baronia (Italia); Biblioteca Civica Venezia Mestre (Italia); 
L′′′′ Association des Bibliotheques et Mediatheques Francophones (Franţa); 
Biblioteci publice din Polonia; Biblioteci publice din Ucraina; Biblioteca 
Românească din Montreal (Canada); Centrul de Studii Româneşti “Mihai 
Eminescu” Santiago de Chile (Chile) 

ianuarie-
decembrie 

24. 2015 Anul European al 
Dezvoltarii 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani; Inspectoratul 
Silvic Botoşani; O.N.G.; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci 
şcolare; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

25. Relații culturale cu 
diaspora 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

Comunitatea Românilor din Italia, Spania, Grecia, Franța, Anglia, Moldova, 
Ucraina, etc 

permanent 

26. Aniversări - 
Comemorări România 
2015 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani; Inspectoratul 
Silvic Botoşani; O.N.G.; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci 
şcolare; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

27. 2005-2015-Deceniul “Apa pentru viata”  



28. Activităţi permanente - participări la simpozioane, conferinţe, cursuri de 
perfecţionare naţionale şi internaţionale (ANBPR; 
IFLA) 

- achiziţie şi difuzare de unităţi de bibliotecă 
- instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din 

bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti 
- manifestări culturale organizate la cererea utilizatorilor 
- stabilirea unor acorduri de colaborare profesională cu 

instituţii şi organizaţii guvernamentale si non-
guvernamentale din ţară şi străinătate. 

- manifestări culturale comune cu biblioteci şi alte 
instituţii culturale şi de învăţământ din străinătate 

- manifestări culturale având drept scop promovarea şi 
valorificarea patrimoniului instituţiei 

- editarea volumului: “Studii eminescologice” - vol. 16 
- editarea de materiale de marketing, publicitate si 

promovare a instituţiei  
- manifestări dedicate aniversărilor culturale 
- Biblio.Book.Botoşani.Networking (BBB Networking). 

Interconectarea tuturor bibliotecilor publice şi şcolare 
din judeţul Botoşani. Necesar tehnic. Calendar 
operaţional. 

- WebBiblioteca. Informaţii oferite de bibliotecă în format 
electronic în WorldWideWeb. 

- E-biblioteca. Servicii exterioare oferite în format 
electronic (e-mail, rss, etc.) 

- actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-urilor 
bibliotecii 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Prefectura 
Judeţului Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean 
Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii Botoşanilor; Şcoala 
Populară de Artă; Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai 
Eminescu; Comunităţi etnice; Universităţile din Iaşi, Bucureşti, 
Timişoara, Cluj, Sibiu; Universitatea din Cernăuţi; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; ANBPR; Biblioteci 
judeţene; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; 
Palatul Copiilor Botoşani; Societatea de Numismatică Română; 
Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea colecţionarilor de 
medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  Mediu Porni Luceafărul  

Aniversarea a 
165 de ani de la 
naşterea marelui 

poet 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

ianuarie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

2.  

Mediu 

Ziua Unirii 

Aniversarea 
unirii Moldovei 

cu Ţara 
Românească 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

ianuarie 
- 

Expoziţie de carte,afişe,materiale 
informative 

Secţia de împrumut pentru adulţi - 

3.  

Mediu Periplu literar :Bărbierul din Sevilla- 
Beaumarchais(1775 )                    

Roşu şi negru –Stendhal          
Kalevala – epopee naţională 

finlandeză (1835)                            
Alice în Ţara minunilor- Lewis 

Carroll(1865)                               
Baltagul- M.Sadoveanu (1930)                                      

Ion- L.Rebreanu  (1920) 

Cărţi jubiliare Toţi utilizatorii secţiei 
1-28 

februarie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

4.  

Mediu 

Carte cu autograf 

Prezentare de 
carte cu 

autograful 
autorului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-28 

februarie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

5.  

Mediu 

Jumătate femeie-jumătate-vis 

Aducerea în 
atenţia 

publicului a 
diferite 

personalităţi 
feminine de-a 

lungul timpului  

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

6.  
Mediu 

Scriitori botoşăneni 
Prezentarea 
scriitorilor 
botoşăneni 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

7.  

Mediu 

Femeile şi literatura 

Aducrerea în 
atenţia 

publicului a 
femeii în chip 

de autor şi 
personaj 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

8.  

Mediu 
Scriitorul român al lunii  

Mircea Cărtărescu 

Prezentarea 
autorului român 
cel mai solicitat 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi 

- 
 
 
 



in cursul lunii 
anterioare 

 
 

9.  

Mediu 

Scriitorul străin al lunii 
Charles Bukovski 

Prezentarea 
autorului străin 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

10.  

Mediu 

Personalitatea română a lunii martie  
Mateiu Caragiale 

Aniversarea a 
130 de ani de la 

naşterea 
scriitorului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

11.  

Mediu 
Personalitatea străină a lunii martie 

Gabriel Garcia Marquez   

Aniversarea a 
88 de ani de la 

naşterea 
scriitorului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

martie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

12.  

Mediu 
Să ne cunoaştem oraşul – Botoşanii 

de ieri  şi de azi  

Aniversarea a 
576 de ani de la 

atestarea 
oraşului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

aprilie 
- 

Expoziţie de carte,afişe,materiale 
informative 

Secţia de împrumut pentru adulţi - 

13.  
Mediu 

Săptămâna naţională a bibliotecilor 
Sărbătorirea 

zilei 
bibliotecarului 

Toţi utilizatorii secţiei 
15-30 
aprilie 

- 
Expoziţie de carte,afişe,materiale 

informative 
Secţia de împrumut pentru adulţi - 

14.  
Mediu 

Ziua internaţională a famiiei 
Evidenţierea 

rolului familiei 
în societate 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

aprilie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

15.  

Mediu 
Personalitatea română a lunii aprilie 
 Fănuş Neagu 

Aniversarea a 
83 de ani de la 
naşterea 
scriitorului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

aprilie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

16.  

Mediu 
Personalitatea străină a lunii aprilie 
William Shakespeare 

Aniversarea a 
451 de ani de la 

naşterea 
scriitorului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

aprilie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

17.  

Mediu 

Scriitorul român al lunii  
Cristian Bădili ţă 

Prezentarea 
autorului român 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

aprilie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

18.  

Mediu 

Scriitorul străin al lunii  
Vladimir Nabokov 

Prezentarea 
autorului străin 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

aprilie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 



19.  
Mediu 

Dante Alighieri  
Aniversarea a 

750 de ani de la 
naştere 

Toţi utilizatorii secţiei 1-7 mai  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

20.  
Mediu 

Lucian Blaga 
Aniversarea a 

120 de ani de la 
naştere 

Toţi utilizatorii secţiei 1-15 mai  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

21.  

Mediu 

Scriitorul român al lunii  
Emil Cioran 

Prezentarea 
autorului român 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 1-31mai  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

22.  

Mediu 

Scriitorul străin al lunii  
Robert Ludlum 

Prezentarea 
autorului străin 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 1-31 mai - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

23.  

Mediu 
Personalitatea română a lunii mai 
Octavian Paler 

Comemorarea a 
8 de ani de la 
moartea 
scriitorului 

Toţi utilizatorii secţiei 1-31 mai  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

24.  
Mediu 

Personalitatea străină a lunii mai  
Arthur Conan Doyle 

Aniversarea a 
156 de ani de la 

naştere 
Toţi utilizatorii secţiei 1-31 mai  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

25.  
Mediu 

Eminesciana 
Comemorarea 
poetului Mihai 

Eminescu 
Toţi utilizatorii secţiei 1-30 iunie - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

26.  

Mediu 

Sub semnul istoriei  

Cunoaşterea 
semnificaţiei 

Zilei Drapelului 
Naţional 

Toţi utilizatorii secţiei 26 iunie - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

27.  

Mediu 

Scriitorul român al lunii iunie 
Camil Petrescu 

Prezentarea 
autorului român 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 1-30iunie  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

28.  

Mediu 
Scriitorul străin al lunii iunie 
Lev Tolstoi 

 

Prezentarea 
autorului străin 
cel mai solicitat 
in cursul lunii 

anterioare 

Toţi utilizatorii secţiei 1-30iunie  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

29.  
Mediu 

Personalitatea română a lunii iunie 
Ion Budai-Deleanu 

Aniversarea a 
255 de ani de la 

naştere 
Toţi utilizatorii secţiei 1-30iunie  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

30.  
Mediu 

Personalitatea străină a lunii iunie 
Luigi Pirandello 

Aniversarea a 
148 de ani de la 

naştere 
Toţi utilizatorii secţiei 1-30iunie  - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

31.  
Mediu 

Andre Maurois (1885-1960) 
Aniversarea a 

130 de ani de la 
naştere 

Toţi utilizatorii secţiei 1-31 iulie - Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 



32.  

Mediu 

Ziua internaţională a tineretului  

Aducerea în 
atenţia 

publicului 
utilizator al 

rolului 
tineretului în 

societate 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

august 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

33.  

Mediu 

Vasile Alecsandri (1821-1890) 

Comemorarea a 
125 de ani de la 

trecerea în 
eternitate a 

poetului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

august 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

34.  
Mediu 

Periplu literar – Agatha 
Christie(1890-1976) 

Aniversarea a 
125 de ani de la 

naştere 
Toţi utilizatorii secţiei 

1-30 
septembri

e 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

35.  

Mediu 

Cursa pentru viaţă lungă 

Ziua 
internaţională a 
persoanelor în 

vârstă 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-15 

octombrie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

36.  

Mediu 

Scriitori pe meleaguri natale 

Aducerea in 
atenţia 

publicului a 
scriitorilor 
botoşăneni 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

octombrie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

37.  

Mediu 
Mihail Sadoveanu(1880-1961)-
prozator,romancier 

Aniversarea a 
135 de ani de la 

naştere 
Toţi utilizatorii secţiei 

1-30 
noiembrie 

- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

38.  

Mediu 

Nicolae Iorga(1871-1940) 

Comemorarea a 
75  de ani de la 

trecerea în 
eternitate  

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

noiembrie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

39.  
Mediu 

Liviu Rebreanu (1885-1944) 
Aniversarea a 

130 de ani de la 
naştere 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-30 

noiembrie 
- Expoziţie de carte Secţia de împrumut pentru adulţi - 

40.  

Mediu 

Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului 

Aducerea în 
atenţia 

publicului 
utilizator a 
drepturilor 

omului 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

decembrie 
- 

Expoziţie de carte,afişe,materiale 
informative 

Secţia de împrumut pentru adulţi - 

41.  

Mediu 

Tradiţii de sărbători la români şi la 
alte popoare 

Încurajarea 
păstrării 
tradiţiilor 

sărbătorilor de 
iarnă 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

decembrie 
- 

Expoziţie de carte,afişe,materiale 
informative,audiţii de 

colinde,primit colindători 
Secţia de împrumut pentru adulţi - 

42.  

Mediu 

Bilanţ de sfârşit de an  

Decernarea 
premiilor de 

fidelitate pentru 
cititori 

Toţi utilizatorii secţiei 
1-31 

decembrie 
- 

Opinii,sugestii ale cititorilor despre 
activitatea secţiei în decursul anului 

2015-sondaj de opinie  
Secţia de împrumut pentru adulţi - 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI 
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ CO-ORGANIZATORI 

1.  Mare Zilele Mihai Eminescu 

Aniversarea a 
165 de ani de la 

Nașterea 
poetului Mihai 

Eminescu 

Utilizatorii 
bibliotecii.75 de 

participanţi 

14 ian. 
2015 

- 

Vizite ghidate 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă. M Promovarea acţiunilor 

organizate de bibliotecă, în presa 
locală şi centrală 

Pentenciarul Botosani 
Bibioteca Comunală Hăneşti 

Şcoala Hăneşti 
Centrul Bucovinean de Artă 

pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii 

Tradiţionale Româneşti la 
Cernauţi 

Centrul “Europe Direct” 
Liceul “Nicolae Iorga” Botoşani 

 

- 

2.  Mediu Ziua Unirii Principatelor Romane 

Aniversarea a 
156 de ani de la 

Unirea 
principatelor 

Moldova și Țara 
Românească 

 
61 beneficiari ai 

bibliotecii  

24 ian. 
2015 

- 
Vizite ghidata. Prezentarea secţiei. 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Liceul “Dimitrie Negreanu”, 
clasa a XI-a E 

- 

3.  Mic „Flori şi omenie” de Ziua Unirii 

Aniversarea a 
156 de ani de la 

Unirea 
principatelor 

Moldova și Țara 
Românească 

Beneficiari ai 
bibliotecii 

20-30 
ianuarie 

2015 

- 
 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Filiala 2 Griviţa 

- 

4.  Mic 
 

“Unire-n cuget şi simţiri” 

Aniversarea a 
156 de ani de la 

Unirea 
principatelor 

Moldova și Țara 
Românească 

Beneficiari ai 
bibliotecii 

23 
ianuarie 

2015 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Fiiala 1 Primăverii 

- 

5.  Mic 
“Cititul, o soluţie împotriva 

plictiselii” 

Modalităţi 
creative şi utile 
de petrecere a 
timpului liber 

Beneficiari ai 
bibliotecii 

30 
ianuarie 

2015 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de Carte pentru Copii 

- 

6.  Mic Concursul de table “Alea  iacta est” 
Noi activităţi 

pentru 
comunitate 

10 beneficiari cu 
vârste între 30 şi 68 

de ani 

31 
ianuarie 

2015 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală 

Filiala Griviţa 
- 

7.  Mic Şedinţă de lucru 

Raport privind 
activitatea 

biliotecii în anul 
2014 

Colectivul bibliotecii 
18 

februarie 
2015 

- 
Prezentarea activităţilor secţiei CIC în 

anul 2014 
Fixarea obiectivelor pentru anul 2015 

Secţiile şi Filialele Bibliotecii 
Botoşani 

- 



8.  Mic “Venere şi madonă” 

Activitate 
organizată cu 

ocazia zilei de 8 
martie  

Beneficiarii bibliotecii 
26.02 – 

13.03.201
5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală.  

Filiala Griviţa 

- 

9.  Mic “Sărbătorile primăverii” 

Activitate 
organizată cu 

ocazia zilei de 1 
martie 

25 de copii 
27.02.201

5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

Biblioteca Etniilor 
Cabinetul de Numismatică şi 

Filatelie 

- 

10.   Ion Creangă – “Mărţişorul povestitor” 

Activitate 
organizată cu 
ocazia serbării 
zilei de naştere 
a povestitorului 

Beneficiarii bibliotecii 
02.03.201

5 

- 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Filiala Primăverii 

- 

11.  Mediu Curs gratuit de Internet pentru seniori 

Familiarizarea 
cu calculatorul 
şi navigarea pe 

internet 

18 beneficiari cu 
varste între 50 si 65 

de ani 

09.03 – 
13.03 
2015 

- Iniţierea seniorilor în utilizarea 
calculatorului, perifericelor şi a 

Internetului. Curs la cerere, adaptat 
pentru seniori 

Mediateca 

- 

12.  Mic Vizită ghidată 

Promovarea 
personalităţilor 
locale, a culturii 

botoşănene 

25 de elevi 
18 martie 

2015 

- 

Prezentarea Bibliotecii Botoşani 
Clasa XI-F, Lic. D. Negreanu 

Botoşani 

- 

13.  Mic Titluri noi în rafturile bibliotecii 

Promovarea 
personalităţilor 
locale, a culturii 

botoşănene 

Beneficiarii bibliotecii 
17.03-
29.03 
2015 

- 

Expoziţie Sala de lectură 

- 

14.  Mediu 
Simpozion: Aniversarea Unirii 

Basarabiei cu România 

Aniversarea a 
97 de ani de la 

Unirea 
Basarabiei cu 

România 

50 de beneficiari ai 
bibliotecii 

27 martie 
2015 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

Biblioteca Etniilor 
Cabinetul de Numismatică şi 

Filatelie 

- 

15.  Mic “Solidaritate, Filantropie, Umanism” 
Lansare de carte 
– autor Migai 

Matei 
Beneficiarii bibliotecii 

24.03.201
5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

- 

16.  Mic Vizită ghidată 

Promovarea 
personalităţilor 
locale, a culturii 
botoşănene in 

cadrul 
Săptămânii 
Şcoala altfel 

10  elevi  
06.04.201

5 

- 

Prezentarea Bibliotecii Botoşani 
Colegiul “Ghe. Asachi”, clasa a 

IX-a F 

- 

17.  Mic Vizite ghidate 

Promovarea 
personalităţilor 
locale in cadrul 

Săptămânii 
Şcoala altfel 

40 de elevi 
08.04.201

5 

- 

Prezentarea Bibliotecii Botoşani 
Liceul cu Program Sportiv – 

clasele V-a si a VII-a A 

- 

18.  Mic Vizita ghidată 
Promovarea 

personalităţilor 
locale 

18 elevi 
09.04.201

5 

- 
Prezentarea Bibliotecii Botoşani 

Liceul cu Program Sportiv – 
clasa a VII-a C 

- 



19.  Mediu Curs gratuit de Internet pentru seniori 

Familiarizarea 
cu calculatorul 
şi navigarea pe 

internet 

21 beneficiari cu 
varste între 50 si 72 

de ani 

20.04 – 
24.04 
2015 

- Iniţierea seniorilor în utilizarea 
calculatorului, perifericelor şi a 

Internetului. Curs la cerere, adaptat 
pentru seniori 

Mediateca 

- 

20.  Mic 
Ziua bibliotecarului. Ziua Mondială a 
Cărţii. Zioua Municipiului Botoşani 

Lansare de 
carte. Diferite 

activităţi 
cultura-

educative 

Beneficiarii bibliotecii 
23.04.201

5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Profesori, scriitori 

- 

21.  Mic Enescu 60 – Moment comemorativ 

Înfiin ţarea 
clubului 

oamenilor de 
artă 

Berneficiarii 
bibliotecii 

04.05.201
5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Biblioteca de Limbi Străine 

- 

22.  Mic “Mamură Flămândă” Lansare de carte Beneficiarii bibliotecii 
06.05.201

5 
- Promovarea acţiunilor organizate de 

bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Biblioteca de Limbi Străine 

- 

23.  Mic Regi au fost şi regi sunt încă 

Expoziţii şi 
activităţi 

referitoare la 
anii prezenţei 
monarhiei în 

România 

Beneficiarii bibliotecii 
11.05.201

5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Filiala 2 Griviţa 

- 

24.  Mic 
Ziua Mondială a Diversităţii Culturale 

pentru Dialog 

Readucerea în 
prim-plan a unei 
sărbători create 
de UNESCO in 

anul 2003 

Cenaclul Junimea 
Junior, Beneficiarii 

Bibliotecii 

21.05.201
5 

- 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Filiala 1 Primăverii 
Şcoala nr. 13 Botoşani 

- 

25.  Mic Când jucăriile devin hobby 

Activitate 
organizată cu 

ocazia zilei de 1 
iunie, Ziua 
copilului 

Beneficiarii 
Bibliotecii 

25.05 – 
05.06.201

5 

- 
Expoziţie de machete auto din 

colecţiile Cătălin Ionuţ Boicu şi Sabin 
Tiberiu Pîrvan 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

- 

26.  Mic Cot la cot cu…piticot 

Activitate 
organizată cu 

ocazia zilei de 1 
iunie, Ziua 
copilului 

35 de elevi 
25.05 – 

05.06.201
5 

- 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Filiala 2 Griviţa 
Şcoala nr. 2 Botoşani 
Şcoala nr. 8 Botoşani 

Grădiniţa nr. 22 Botoşani 

- 

27.  Mediu 
Festivalul Naţional de Lectură 
“Eminesciana” ediţia a VIII-a 

Zilele Eminescu 
2015 

50 de elevi 
05.06.201

5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

Şcoala nr. 11 Botoşani 

- 

28.  Mic Creionându-l pe Eminescu 
Zilele Eminescu 

2015 
Beneficiarii 
Bibliotecii 

15-
30.06.201

5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

Cabinetul de Numismatică 

- 

29.  Mic Eminesciana 2015 
Zilele Eminescu 

2015 
Beneficiarii 
Bibliotecii 

15 – 
30.06.201

5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

Cabinetul de Numismatică 

- 



30.  Mare 
Simpozion “Eminescu – Carte, 

Cultură, Civilizaţie” 
 

Zilele Eminescu 
2015 

70 de invitaţi şi 
beneficiari ai 
Bibliotecii 

15.06.201
5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţiile bibliotecii, instituţii 
locale, şcoli, licee şi universitaţi 
din România şi din străinătate 

- 

31.  Mic Vizită ghidată 

Promovarea 
personalităţilor 
locale, a culturii 

botoşănene. 

10 cadre didactice şi 
bibliotecari din 

Chişinău 

05.06.201
5 

- 

Prezentarea Bibliotecii Botoşani 
Secţia de Împrumut Carte 

pentru Copii 
Cabinetul de Numismatică 

- 

32.  Mediu Curs gratuit de Internet pentru seniori 

Familiarizarea 
cu calculatorul 
şi navigarea pe 

internet 

17 de beneficiari cu 
varste între 52 si 73 

de ani 

16.06.201
5 – 

22.06.201
5 

- Iniţierea seniorilor în utilizarea 
calculatorului, perifericelor şi a 

Internetului. Curs la cerere, adaptat 
pentru seniori 

Mediateca 

- 

33.  Mic Clubul oamenilor de artă 

Incursiune în 
viaţa şi opera 
marelui dirijor 
român Sergiu 
Celibidache 

30 de invitaţi 
22.06.201

5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Biblioteca de Limbi Străine 

- 

34.  Mic “Arta sinuciderii” 
Lanasare de 

carte 
Beneficiarii bibliotecii 

03.08.201
5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Sala de lectură 
- 

35.  Mare Bibliovacanţa 
Bibliovacanţa 

2015 
Peste 1300 beneficiari 

ai bibliotecii 

01.07.201
5 – 

01.09.201
5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Asistenţă la inscrierea în cadrul 
programului.  

Fotografierea celor mai importante 
momente ale manifestărilor.  

Toate secţiile bibliotecii 

- 

36.  Mic “A venit toamna…” 

Expoziţie 
prilejuită de 
începutul 

calendaristic al 
toamnei 

Beneficiarii bibliotecii 
07 – 

14.09.201
5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Filiala 2 Griviţa 

- 

37.  Mediu Epistolarul românesc - 500 
Lansare de 

studiu 

70 de invitaţi şi 
beneficiari ai 

bibliotecii 

09.09.201
5 

- Secretar de proiectului “Epistolele 
românilor celebri, fundament al 
culturii neamului” finanţat de 

Consiliul Jud. Botoşani 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor  

Consiliul Judeţean Botoşani 
Sala de lectură 

- 

38.  Mic Scriitori pe meleaguri natale 
Expoziţie de 

carte 
Beneficiarii bibliotecii 

15.09 – 
28.09.201

5 

- 
Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 

Sala de lectură 
- 

39.  Mic Simpozion: Eco - Biblioteca 

Vizite ghidate la 
instituţii 

culturale şi case 
memorile, 
proiecţii de 

filme 
documentare 

Benfeiciarii bibliotecii 
16 -

18.10.201
5 

- 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Sala de lectură 
Liceul Teoretic Negreşti-Oaş 

- 



40.  Mic Dialog Moldav  
Lansare de 

carte, dialog cu 
scriitorii 

Beneficiarii bibliotecii 
02.10.201

5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Fundaţia “Nicoară” 
Consiliul Judeţean Botoşani 

- 

41.  Mic Teatrul în şcoala ta  Beneficiarii bibliotecii 
30.10.201

5 

- 

Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Secţia de împrumut carte pentru 
copii 

Şc. Gimnazială “Nicolae Leon” 
– Băiceni 

Şc. Gimnazială nr. 1 Răchiţi 
Şc. Gimnazială nr. 1 Stăuceni 
Şc. Gimnazială Tocileni 
Şc. Gimnazială “Ion Bojoi” 

Flămânzi 

- 

42.  Mediu Retrospectiva 2014-2015 

Modalităţi 
moderne de 

accesare a bazei 
de date a 
bibliotecii  

Beneficiarii bibliotecii 

20.10.201
5 – 

23.12.201
5 

- 

Îmbogăţirea fondului de carte şi presă 
al bibliotecii cu noi titluri 

Direcţia de Probaţiune Botoşani 

- 

43.  Mediu Curs gratuit de Internet pentru seniori 

Familiarizarea 
cu calculatorul 
şi navigarea pe 

internet 

27 de beneficiari cu 
varste între 52 si 73 

de ani 

02.11.201
5 – 

06.11.201
5 

- Iniţierea seniorilor în utilizarea 
calculatorului, perifericelor şi a 

Internetului. Curs la cerere, adaptat 
pentru seniori 

Mediateca 

- 

44.  Mic Farmecul toamnei în culori 
Săptămâna 
educaţiei 
globale 

25 de copii 
19.11.201

5 

- 

Expoziţie de carte pentru preşcolari 
Expoziţie de lucrari plastice 

Secţia de Împrumut Carte 
pentru Copii 

Grădiniţa “Licurici” 
Liceul Tehnologic Special “Sf. 

Stelian” Botoşani 

- 

45.  Mic Vizita ghidată 

Manifestare din 
cadrul acţiunii 
“Biblioteca, 

prietena 
copiilor” 

25 de copii si parinţi 
16.12.201

5 

- 

Prezentarea Bibliotecii Botoşani 
Clasa I-a A Liceul Pedagogic 

Botoşani 

- 

46.  Mic Colind de Craciun 

Prezentare de 
datini şi 
obiceiuri 
româneşti   

Beneficiarii bibliotecii 
21.12.201

5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Redacţia ziarului Buzz 

- 

47.  Mic Temă pentru acasă 
Întâlnire cu 

scriitori 
consacraţi 

Beneficiarii 
bibliotecii, invitaţi 

08.12.201
5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Acad. Nicolae Dabija 
Prof. Iulian Filip 

- 

48.  Mic Daruri de Moş Crăciun 
Expoziţii, 
colecţii 

Beneficiarii bibliotecii 
14-

31.12.201
5 

- Promovarea acţiunilor organizate de 
bibliotecă, în presa locală şi centrală. 
Fotografierea celor mai importante 

momente ale manifestărilor 

Expozant Ioana Anemona 
Olteanu, cl. II-a D Şc. 

Gimnazială nr. 11 

- 

49.  Mic Expoziţie de machete auto 
Expoziţii, 
colecţii 

Public, paricipanţi la 
Campionatul 

Internaţional Cupa 
Botoşani de kwan  ki 

do  

04-
06.2015 

- 
Expoziţie de machete auto din 

colecţiile Cătălin Ionuţ Boicu şi Sabin 
Tiberiu Pîrvan 

Sala Polivalenta Botoşani 

- 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  Mediu Eminescu și copiii 

Omagierea 
marelui poet.  
Promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 

Utilizatorii bibliotecii 

13.01.201
5    -
29.01.201
5 

- 

Expoziție de carte.                    
Organizator – bibliotecar Ana 
Teletin 

- 

- 

2.  Mediu Vizită  ghidată 

Omagierea 
marelui poet.  
Promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 

Cl. a III-a B                      
Nr =31 

13.01.201
5 

- 

Vizită  ghidată. Recital eminescian. 
Școala Gimnazială Nr.10  
Botoșani . Prof. Mariana 
Moldovanu       

- 

3.  Mediu Zilele Eminescu 

Omagierea 
marelui poet.  
Promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 

Nr =62 
14.01.201
5 

- 

Vizită ghidată -”Zilele Eminescu 
2015” 

 

- 

4.  Mediu Vizită  ghidată 

Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice, 
atragerea la 
lectură, 
promovarea  și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției 

Cl. a XI-a E    
     Nr =10 

22.01.201
5 

- 

Vizită  ghidată. Ora de istorie : 
Mica Unire 

Liceul Tehnologic D. Negreanu 
Botoșani Prof. Ilie Tomniuc 

- 

5.  Mediu 24 IANUARIE – MICA UNIRE 

Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice,atragere
a la lectură, 
promovarea  și 
punerea în 
valoare a 

Cl. a VIII-a                         
Nr =29 

23.01.201
5 

- 

Vizită  ghidată, recital, scenetă, 
moment artistic. 

Școala Gimnazială  Nr.1 Stăuceni        
Ansamblul Mugur de fluier 
Stăuceni 

- 



patrimoniului 
secției 

6.  Mediu Cititul o soluție împotriva plictiselii 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. I-a  A, B, C, D               
Nr =139 

30.01.201
5 

- 

Vizită  ghidată, lectură publică 
Școala Gimnazială Elena Rareș 
Nr.8  Botoșani . Prof. coordonator 
Chirilă Irina Ionela      

- 

7.  Mediu Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. a III-a B                        
Nr =24 

13.02.201
5 

- 

Vizită  ghidată 
Școala Gimnazială Nr.17 
Botoșani . Înv. Chirilă Silvia 

- 

8.  Mediu Bucuriile iernii 
Dezvoltarea  
abilităților 
artistice. 

Utilizatorii bibliotecii 

13.02.201
5---
27.02.201
5 

- 

Expoziție de lucrări plastice 
 Grădinița Voinicelul Nr. 24 
Botoșani 

- 

9.  Mediu „Poveste” 

Omagierea 
marelui 
povestitor I. 
Creangă..  
Promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 

Utilizatorii bibliotecii 

26.02.201
5-
31.03.201
5 

- 

Expoziție de carte.                    
Organizator – bibliotecar Ana 
Teletin 

 

- 

10.  Mediu Sărbătorile primăverii 

Păstrarea 
tradiției 
Dezvoltarea 
abilităților 
artistice și 
atragerea la 
lectură. 

Șc. Nr. 2 Botoșani -        
cl. a VII- a              
Colecționari, 
expozanți,  părinți și 
alți utilizatori     Nr. 
=62  

27.02.201
5 

- 

Expoziție de mărțișoare – vernisaj          
”M ărțișorul- origine și evolutie. 
(Prezintă – etnograf Steliana 
Băltuță) 

Școala Gimnazială Nr.2  Botoșani 
.     Prof.dr. Dan Prodan 

- 

11.  Mediu Solidaritate, filantropie, umanism  Nr=78 
24.03.201
5 

- 
Lansare de carte – Mihai Matei  

- 

12.  Mediu 
Simpozion: Aniversarea Unirii 
Basarabiei cu România 

Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice, 
atragerea la 
lectură, 
promovarea  și 
punerea în 

Nr=72 
27.03.201
5 

- 

Simpozion 

Uniunea Vatra Românească.   
Asociația Națională Cultul Eroilor 
Regima Maria Botoșani.                
Cenaclul Năzuințe- Gr. 
Șc.Industrial D. Negreanu 
Botoșani.                            Șc. 

- 



valoare a 
patrimoniului 
secției 

Gim. Nr. 2 Botoșani. Șc. Gim. Nr. 
8 Elena Rareș Botoșani 

13.  Mediu 
Biblioteca copiilor. Explorează, 
descoperă, învață. 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Nr=72 

02.04.201
5-
23.04.201
5 

- 

Expoziție de carte.                    
Organizator – bibliotecar Ana 
Teletin 

 

- 

14.  Mediu Biblioteca – Porți deschise 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Utilizatorii bibliotecii 

06.04.201
5-
10.04.201
5 

- 

Vizite ghidate. Promovarea lecturii. 
Prezentare de carte. Momente 
artistice. 

 

- 

15.  Mediu Sârbătoarea  Paștelui 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Utilizatorii bibliotecii 

06.04.201
5-
23.04.201
5 

- 

Expoziție de carte. Expoziție de 
lucrări plastice. Masă festivă de 
Paști.  Organizator – bibliotecar 
Ana Teletin 

 

- 

16.  Mediu Biblioteca – prietena copiilor 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură. 

Nr=26 
06.04.201

5 

- 

Vizită ghidată. Promovarea lecturii. 
Prezentare de carte. Moment 
artistic. 

Grădinița cu P.P. GIROTONDO 
Botoșani. Asociația pentru copii 
IL GIROTONDO 

- 

17.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. a IV- a  A  și B          
Nr=48 

07.04,201
5 

- 

Vizită ghidată Șc. Gimnazială. Nr. 12 Botoșani 

- 

18.  Mediu Vizită ghidată 
Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 

Cl. I- a   A  și B               
Nr=32 

08.04.201
5 

- 
Vizită ghidată Șc. Gimnazială. Nr. 14 Botoșani 

- 



valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

19.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. a V- a  A  , Cl. a 
VII-a B                 
Nr=44 

08.04.201
5 

- 

Vizită ghidată Liceul Sportiv Botoșani 

- 

20.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. a III- a  A  , Cl. a 
IV-a A                 
Nr=38 

08.04.201
5 

- 

Vizită ghidată Șc. Gimnazială. Nr. 2 Botoșani 

- 

21.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Nr =41 
09.04.201

5 

- 

Vizită ghidată 
Șc. Gimnazială Blândești, 
Botoșani 

- 

22.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. a VII-a B                        
Nr =18 

09.04.201
5 

- 

Vizită ghidată 
Colegiul Național M. Eminescu 
Botoșani 

- 

23.  Mediu 
Cerc pedagogic limba și literatura 
română 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției.  
 

Nr =15 
15.05.201

5 

- 

Cerc pedagogic limba și literatura 
română 

 

- 



24.  Mediu Când jucăriile devin… hobby ! 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Utilizatorii bibliotecii 

27.05.201
5-

08.06.201
5 

- 

Expoziție de machete auto la scară 
Sabin Pîrvan și Ionuț – Cătălin 
Boicu 

- 

25.  Mediu În lumea păpușilor 
Dezvoltarea  
abilităților 
artistice. 

Utilizatorii bibliotecii 

26.05.201
5-

31.07.201
5 

- 

Expoziție de păpuși 
Grădinița cu P.P.” ȘOTRON” 
Botoșani 

- 

26.  Mediu 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
LECTURĂ „EMINESCIANA” – 
ediția a VIII- A ( 2015 ) 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Nr. =169 
05.06.201

5 

- 

SECȚIUNI :                                                    
I.CREAȚIE:POEZIE/ESEU/PICTU
RĂ/GRAFICĂ/COPERTĂ DE 
CARTE                                        II. 
RECITARE/SOLIST/COR 

Școala Gimnazială Nr. 11 
Botoșani 

- 

27.  Mediu Eminesciana - 2015 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Utilizatorii bibliotecii 

15.06.201
5 -

30.06.201
5 

- 

Expoziții de carte, grafică, medalii, 
insigne, afișe,mărci poștale, 
materiale filatelice 

 

- 

28.  Mediu Premiile „NICOARA” 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Nr. =36 
17.06.201

5 

- 

Festivitatea de premiere a 
laureaților Concursului de creație 
literară și artă plastică Nicoară 

Fundația Culturală Nicoară 

- 

29.  Mediu Povești preferate 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Utilizatorii bibliotecii 

01.08.201
5-

31.08.201
5 

- 

Expoziție de carte.                    
Organizator – bibliotecar Ana 
Teletin 

 

- 



30.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Cl. a VI-a D                       
Nr =25 

06.10.201
5 

- 

Vizită ghidată 
Şc. Gimnazială  Nr. 8 “Elena 
Rareş” Botoşani ( prof . Guraliuc  
Cătălina ) 

- 

31.  Mediu Teatrul în şcoala ta 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     

Cl. a VI-a D                       
Nr =18 

30.10.201
5 

- 

Dramatizare după nuvela Dumbrava 
minunată de M. Sadoveanu 

Șc. Gimnazială.  Nicolae Leon 
Băiceni 

- 

32.  Mediu 
Farmecul toamnei in culori - 
carnaval 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.   
 

 
Nr.= 93 

 

19.11.201
5 

- 

Carnaval, expoziţie de carte, 
expoziţie de lucrări plastice 

Grădinița  ”LICURICI” Botoșani.   
Liceul Tehnologic  Special 
Botoşani 

- 

33.  Mediu Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     

Cl. a II-a A                        
Nr =22 

25.11.201
5 

- 

Vizită ghidată 
Liceul Pedagogic  N. Iorga  
Botoşani.  Prof. SIMION 
CARMEN 

- 

34.  Mediu „Iarna” 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     
 

Utilizatorii bibliotecii 

02.12.201
5 -

31.12.201
5 

- 
IARNA – expoziţie de lucrări 
plastice.  SFÂNTUL NICOLAE –
expoziţie de lucrări plastice(Şc. 
Primară nr.4  CUCORĂNI).                                       
CRĂCIUNUL COPIILOR – 
expoziţie  de carte.                                                
BRADUL DE CRĂCIUN –
împodobit de   ANA TELETIN 

Şc. Primară nr.4  CUCORĂNI 

- 

35.  Mediu Daruri de Moş Crăciun 
Dezvoltarea  
abilităților 
artistice. 

Utilizatorii bibliotecii 

14.12.201
5 -

31.12.201
5 

- Locuinţa Moşului Crăciun - 
machetă 
 
Album de iarnă – colecţie de 
felicitări 

IOANA ANEMONA OLTEANU 
– Şcoala Gimnazială nr. 11 

Botoşani, cl. a II-a D 

- 

36.  Mediu Biblioteca – prietena copiilor 
Prezentarea, 
promovarea și 

Cl.  I - A                             
Nr =42 

16.12.201
5 

- Vizită ghidată                                  
Povestea zilei.                                       

Liceul Pedagogic  N. Iorga  
Botoşani.  Prof. OLGUŢA  

- 



punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției.  
 

Prima mea cărticică –lectură 
publică realizată de elevul Ştefan 
Adrian Rotăriţa.                                             
Colinde de crăciun 

CĂTĂLINA DUGHILĂ. Prof. 
LAURA OHACI 

RAPORT ACTIVITATI  REALIZAT 2015  
Secţia: BIBLIOTECA ETNIILOR – Bibliotecar: Teletin Ana 
 

N
R

.C
R

T
. 

T
IP

 
P

R
O

IE
C

T
 

(m
ic

 - 
m

ed
iu

 

DENUMIREA 
PROGRAMULUI/PROIECTULUI 
CULTURAL (denumire iniţială - 

denumire modificată) 

SCOP rezultate 
aşteptate 

(declarat - atins)  

BENEFICIARI 
grupuri ţintă 

(categorii - număr) 
(estimat - realizat) P

E
R

IO
A

D
A

 
D

E
 

R
E

A
L

IZ
A

R
E

 
(e

st
im

at
 -

 
re

al
iz

at
) 

F
IN

A
N
Ţ

A
R

E
 

(e
st

im
at

 -
 

re
al

iz
at

) 

DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  Mediu Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Cl. a III-a B                           
Nr =31 

13.01.201
5 

- Vizită  ghidată.  
Școala Gimnazială Nr.10  
Botoșani . Prof. Mariana 
Moldovanu       

- 

2.  

 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Cl. a XI-a E    
     Nr =10 

22.01.201
5 

- 

Vizită  ghidată 
Liceul Tehnologic D. Negreanu 

Botoșani Prof. Ilie Tomniuc 

- 

3.  

 
 
 
Mediu 

”Holocaustul” 
Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice 

Utilizatorii bibliotecii 

26.01.201
5-
27.02.201
5 

- 

Expoziție de carte - 

- 

4.  

 
 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Cl. a III-a B  
     Nr =24 

13.02.201
5 

- 

Vizită  ghidată 
Școala Gimnazială Nr.17 
Botoșani . Înv. Chirilă Silvia 

- 

5.  

 
 
 
Mediu 

”Dezrobirea romilor” 

Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice, 
atragerea la 
lectură, 
promovarea  și 
punerea în 
valoare a 

Utilizatorii bibliotecii 

17.02.201
5-
27.02.201
5 

- 

Expoziție de carte  

- 



patrimoniului 
Bibliotecii 
Etniilor 

6.  

 
 
Mediu 

Sărbătorile primăverii 

Păstrarea 
tradiției 
Dezvoltarea 
abilităților 
artistice și 
atragerea la 
lectură. 

Nr=62 
27.02.201
5 

- 

Expoziție de mărțișoare – vernisaj          
Școala Gimnazială Nr.2  
Botoșani. Prof.dr. Dan Prodan 

- 

7.  

 
 
Mediu 

Biblioteca – porți deschise 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Utilizatorii bibliotecii 

06.04.201
5-
10.04.201
5 

- 

Vizite ghidate. Promovarea lecturii. 
Prezentare de carte. Momente 
artistice. 

 

- 

8.  

 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Cl. a IV- a  A  și B          
Nr=48 

07.04.201
5 

- 

Vizită  ghidată Șc. Gimnazială. Nr. 12 Botoșani 

- 

9.  

 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor.  

Cl. I- a   A  și B               
Nr=32 

08.04.201
5 

- 

Vizită  ghidată Șc. Gimnazială. Nr. 14 Botoșani 

- 

10.  

 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Cl. a V- a  A  , Cl. a 
VII-a B                 
Nr=44 

08.04.201
5 

- 

Vizită  ghidată Liceul Sportiv Botoșani 

- 

11.  

 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor.  

Cl. a III- a  A  , Cl. a 
IV-a A                 
Nr=38 

08.04.201
5 

- 

Vizită  ghidată Șc. Gimnazială. Nr. 2 Botoșani 

- 

12.  
 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 
Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 

Nr=41 
09.04.201

5 

- 
Vizită  ghidată 

Șc. Gimnazială. Blândești, 
Botoșani 

- 



valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

13.  

 
 
Mediu 

Vizită  ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor.  

Cl. a VII-a B                        
Nr =18 

09.04.201
5 

- 

Vizită  ghidată 
Colegiul Național M. Eminescu 
Botoșani 

- 

14.  

 
 
 
Mediu 

”Genocidul împotriva armenilor” 

Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice, 
atragerea la 
lectură, 
promovarea  și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
Bibliotecii 
Etniilor 

Utilizatorii bibliotecii 

20.04.201
5-
15.05.201
5 

- 

Expoziție de carte, reviste, articole  

- 

15.  

 
 
 
Mediu 

9 Mai Ziua Europei 
Cunoașterea 
evenimentelor 
istorice 

Utilizatorii bibliotecii 

05.05.201
5-
30.05.201
5 

- 
Expoziții de carte, reviste, articole, 
de lucrări plastice, foto – 
documentare, de afișe 

 

- 

16.  

 
 
Mediu 

Ziua Europei, ziua interculturalității 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor.  

- 
10.05.201

5 

- 

Întâlnire cu minoritățile etnice din 
Botoșani, la Centrul Cultural 
Intercomunitar Botoșani. 

Participanți: Teletin Ana, 
Grigoruță Costel – Dorin, Lupu 

Valeria. 

- 

17.  

 
 
 
Mediu 

Vizită ghidată 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Cl. a VI-a D                       
Nr =25 

06.10.201
5 

- 

Şc. Gimnazială  Nr. 8 “Elena 
Rareş” Botoşani ( prof . Guraliuc  
Cătălina ) 

- - 

18.  

 
 
 
Mediu 

”Decalog însângerat” 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor. 
Atragerea la 
lectură.    

Utilizatorii bibliotecii 

08.10.201
5 -

31.10.201
5 

- 

Expoziție de carte, reviste, articole 

- - 



19.  

 
 
 
Mediu 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
Bibliotecii 
Etniilor.  

Utilizatorii bibliotecii 

10.12.201
5 -

31.12.201
5 

- 

Expoziție de carte şi  reviste. 

- - 

RAPORT ACTIVITATI  REALIZAT 2015 
Secţia: Sala de Lectură – Bibliotecari: Tănase Ionela, Pietraru Blanche, Vamanu Mihaela,Chitu Ernest 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

08 
IANUARIE 

- 

INTALNIRE A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

2.  Mic 
Expozitie de carte: 

“Pe urmele Luceafarului” 

COMEMORAR
E 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

09 
IANUARI

E 

- EXPOZITIE DE CARTE DIN 
FONDUL SALII DE LECTURA, 
ILUSTRAND PEREGRINARILE 
MARELUI POET MIHAI 
EMINESCU 

BIBLIOTECARI:  
BLANCHE ANEMONE 
PIETRARU 
IONELA TANASE 

- 

3. Mic 
Exppzitie de desene: 

“Porni Luceafarul” 

COMEMORAR
E 

CREAŢIE 
INFORMARE 

SCOALA 
GIMNAZIALA 

„OCTV BANCILA” 
NR.7 BOTOSANI 

12 
IANUARI

E 

- 

EXPOZITIE: „PORNI 
LUCEAFARUL”,  
ED. A IX-a  

 

COORDONATORI: 

PROF. DANIELA ORASANU 

  PROF.: AMELIA CORNEANU 

 

 

- 



4. Mic Vizita ghidata 
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI AI CLASEI a 
III-a B DE LA 

SCOALA 
GENERALA NR. 10 

BOTOSANI 

13 
IANUARI

E 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

PROF. INV.: MARIANA 
MOLDOVANU 

- 

5. Mic 
Zilele Eminescu: 

Cenaclul "Portretul artistului in 
tinerete" 

COMEMORAR
E 

CREAŢIE 
INFORMARE 

- CENACLUL 
LITERAR 
„LUCEAFARUL” AL 
BIBLIOTECII 
COMUNALE 
HANESTI, JUD. 
BOTOŞANI 
- CENACLUL 
LITERAR 
„CAIETELE LUI 
CAIN” AL 
PENITENCIARULUI 
BOTOSANI 
- CENTRUL 
BUCOVINEN DE 
ARTA PENTRU 
CONSERVAREA SI 
PROMOVAREEA 
CULTURII 
TRADITIONALE 
ROMANESTI DIN 
CERNAUTI 
- ZIARUL BUZZ 

14  
IANUARI

E 

- -  RETROSPECTIVA 2014 – 
BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI EMINESCU” 
BOTOSANI 
- MOMENT ARTISTIC 
SUSTINUT DE ELEVI AI 
LICEULUI TEORETIC 
„NICOLAE IORGA ” BOTOSANI 
-  RECITALURI DE POEZIE 
SUSŢINUT DE MEMBRII 
CENACLURILOR;  
- „TINERE CONDEIE” – 
FRAGMENTE DIN CREATIILE 
PROPRII ANA MARIA GIBU, 
GABRIEL URSU, ANA 
IFTODEANU SI DENISA SANDU 
- LANSAREA VOLUMULUI 
”MANUAL DE JURNALISM 
PENTRU COPII SI 
ADOLESCENTI” AL AUTOAREI 
IOANA MATFEEV 
- PREZENTAREA 
PROGRAMULUI „EUROPA 
CREATIVA. OPORTUNITATI DE 
FINANTARE PENTRU 
CULTURA”, FINANTA DE 
UNIUNEA EUROPEANA 

ORGNIZATOR: BIBLIOTECA 
JUDETEANA MIHAI 
EMINESCU BOTOSANI  
 
COORDONATORI: 
PROF. CORNELIA VIZITEU 
PROF.: MIHAELA MANOLE SI 
GICA MANOLE 
PROF.: NAPOLEON 
UNGUREANU 
PROF.: RADU CAJVANEANU 
REDACTOR-SEF ZIARUL 
BUZZ: IOANA MATFEEV 
COORDONATORI CERNAUTI: 
MIHAELA LUPU SI IURIE 
LEVCIC 

- 

6.  
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

15 
IANUARIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

7. Mic 

Recital de poezii si concurs de desene 
inspirate din opera poetului 

M.Eminescu: 
„Mai am un singur dor...” 

COMEMORAR
E 

CREAŢIE 
INFORMARE 

ASOCIAŢIA 
UMANITARĂ 

„INIMI LA 
UNISON”, LICEUL 

TEHNOLOGIC 
SPECIAL „SF. 

STELIAN” 
BOTOŞANI 

19  
IANUARI

E 

- 

RECITAL DE POEZIE ŞI 
CONCURS DE DESENE 
INSPIRATE DIN OPERA 
MARELUI POET NAŢIONAL 
MIHAI EMINESCU. PARTICIPĂ 
ELEVI DE LA LICEUL 
TEHNOLOGIC SPECIAL „SF. 
STELIAN” BOTOŞANI 

PARTENERI: 

BIBLIOTECA JUDETEANA 
“MIHAI EMINESCU” 
BOTOSANI, FUNDATIA 
“STEFAN LUCHIAN, 
CENTRUL “EUROPE DIRECT”, 
SCOALA GIMNAZIALA 
“GRIGORE ANTIPA” NR.6 
BOTOSANI, SCOALA 
GIMNAZIALA “OCTAV 
BANCILA” NR.7 BOTOSANI, 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 
VORNICENI, JUD. BOTOSANI 

COORD.:  ALINA RAILEANU 

COLABORATORI: AUREL 
RAILEANU, ELENA RALUCA 
CIOBANU, BIANCA PENCIUC, 
OANA ELENA RAILEANU, 
MARINELA MIHAI, AGLAIA 
CORNEANU, RADU 
CAJVANEANU 

- 

8. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

22 
IANUARIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

9. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Unirea Principatelor  Române” 
INFORMARE 

TOATE 
GRUPURILE DE 
UTILIZATORI 

24 
IANUARI

E 

- EXPOZIŢIE DE CARTE 
DEDICATĂ ZILEI UNIRII 
PRINCIPATELOR  ROMÂNE 

BIBLIOTECAR: 
IONELA TANASE 

- 

10. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Ziua comemorării internaţionale a 
Holocaustului” 

INFORMARE 
TOATE 

GRUPURILE DE 
UTILIZATORI 

27 
IANUARI

E 

- 
EXPOZIŢIE DE CARTE PE 
TEMA HOLOCAUSTULUI 

BIBLIOTECARI:  
BLANCHE ANEMONE 
PIETRARU 

- 



MIHAELA VAMANU 

11. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

5 
FEBRUAR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

12. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Un Patriarh botosanean” 
INFORMARE 

TOATE 
GRUPURILE DE 
UTILIZATORI 

7 
FERUARI

E 

- EXPOZIŢIE DE CARTE IN 
MEMORIA CELUI CARE A 
FOST PATRIARHUL BISEICII 
OTODOXE ROMÂNE TEOCTIST 
ARĂPAŞU 

BIBLIOTECAR: 
IONELA TANASE 

- 

13. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

12 
FEBRUAR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

14. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Dragostea la români şi în lume” 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

14 
FEBRUA

RIE 

- EXPOZIŢIE DE CARTE CU 
OCAZIA VALENTINE’S DAY SI 
A DRAGOBETELUI 

BIBLIOTECAR: 
MIHAELA VAMANU 

- 

15. Mic 
Expoziţie de carte: 
„Dimitrie Gusti” 

INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

14 
FEBRUA

RIE 

- EXPOZIŢIE DE CARTE 
DEDICATĂ LUI DIMITREI 
GUSTI, CREATORUL 
SOCIOLOGIEI ROMANESTI, CU 
OCAZIA ANIVERSARII A 135 
DE ANI DE LA NASTERE. 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
BLANCHE ANEMONE 
PIETRARU 

- 



16. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

19 
FEBRUAR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

17. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

26 
FEBRUAR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

18. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

5 
MARTIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

19. Mic 
Expoziţie de carte: 

„George Călinescu - 50 de ani de la 
moarte ” 

INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

11 
MARTIE 

- EXPOZIŢIE DE CARTE 
DEDICATĂ SCRIITORULUI 
GEORGE CĂLINESCU CU 
OCAZIA IMPINIRII A 50 DE ANI 
DE LA MOARTE 

BIBLIOTECARI:  
IONELA TĂNASE 

  MIHAELA VAMANU 

- 

20. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

12 
MARTIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

21. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Titluri noi in rafturile Salii de 
Lectură” 

INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

17 
MARTIE 

- EXPOZIŢIE DE CARTE DIN 
DONAŢIILE SCRIITORILOR 
BOTOŞĂNENI, ULTIMELE 
APARIŢII PREZENTE ŞI ÎN 
RAFTURILE LIBRĂRIILOR 

BIBLIOTECARI: 
BLANCHE ANEMONE 
PIETRARU 
IONELA TANASE 

- 

22. Mic Vizită ghidata 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

ELEVI AI CLASEI A 
XI-A DE LA  

LICEUL „DIMITRIE 
NEGREANU” 

18 
MARTIE 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „M. 
EMINESCU”  BOTOŞANI 
BIBLIOTECAR: MIHAELA 
VAMANU 

- 

23. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

19 
MARTIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

24. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

26 
MARTIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

25. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

 02 
APRILIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

26. Mic 
Vizita ghidata 

în cadrul “Săptămânii altfel”  
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI AI CLASEI a IX-a 
C DE LA LICEUL 

TEHNOLOGIC „ELIE 
RADU” BOTOŞANI 

06 
APRILIE 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

PROF. : GROZA ALEXANDRU 

- 

27. Mic 
Vizita ghidata 

în cadrul “Săptămânii altfel” 
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI AI 
CLASELOR A IX-A  
DE LA  GRUPUL 
ŞCOLAR „GHE. 

ASACHI” 
BOTOŞANI 

06 
APRILIE 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 

PROF.: MANDACHE CARMEN 

- 



LECTURA DE TEXTE 

28. Mic 
Vizita ghidata 

în cadrul “Săptămânii altfel” 
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI AI CLASEI A 
IX-L  DE LA  

GRUPUL  
ŞCOLAR„GHE. 

ASACHI” 
BOTOŞANI 

08 
APRILIE 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

PROF.: CREŢU GEORGETA 

- 

29. Mic 
Vizita ghidata 

în cadrul “Săptămânii altfel” 
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI AI 
CLASELOR A V-B, 
A V-A, A VI-B, A 
VII-A ŞI A VII-D,  

DE LA  LICEUL CU 
PROGRAM 
SPORTIV 

BOTOŞANI 

08 
APRILIE 

- 
VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

PROF.: GHERMAN DANIELA 
PROF.: MATEI OTILIA 
PROF.: GRETA PETRUŢA 
PROF.: LAZĂR MANUELA 
PROF.: MACOVEI AURORA 
PROF.: MURARIU ŞTEFANIA 

- 

30. Mic 
Vizita ghidata 

în cadrul “Săptămânii altfel” 
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI DE LA 
ŞCOLILE ÎNSCRISE 

ÎN PROIECTUL  
TRANSFRONTALIER 
„ALINA-MI DORUL, 
MAMĂ!”: ŞCOALA 

GENERALĂ 
BLÂNDEŞTI,  
ŞCOALA 

GENERALĂ 
COŞULA, ŞCOALA 

GENERALĂ 
LUNCA, ŞCOALA 

GENERALĂ ROMA, 
ŞCOALA 

GENERALĂ 
GORBĂNEŞTI 

09 
APRILIE 

- 

VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

PROF.: BRĂDĂŢAN OANA 
PROF.: GEMĂNAR MONICA 
PROF.: APARASCHIVEI 
ANAMARIA 
 

- 

31. Mic 
Expoziţie: 

„Alin ă-mi dorul, mamă!” 
 

INVATARE 
INFORMARE 

ELEVI AI 
ŞCOLILOR 
GENERALE 
BLÂNDEŞTI, 

COŞULA, LUNCA, 
ROMA ŞI 

GORBĂNEŞTI 
PARTICIPANŢI IN 

CADUL 
PROIECTULUI 

TRANSFRONTALIE
R “ALINĂ-MI 

DORUL, MAMĂ!” 

09 
APRILIE 

- 

EXPOZIŢIE CUPRINZÂND 
REVISTA „SINGUR ACASĂ”, 
DESENE ŞI SCRISORI CĂTRE 
MAMA  EXECUTATE DE 
CĂTRE ELEVII PARTICIPANŢI 
ÎN CADRUL PROIECTULUI 
TRANSFRONTALIER “ALINĂ-
MI DORUL, MAMĂ!” 

PROF.: BRĂDĂŢAN OANA 
PROF.: GEMĂNAR MONICA 
PROF.: APARASCHIVEI 
ANAMARIA 

 

- 

32. Mic 
Lansare de carte: 

„Etică epistemiologică” 
INVATARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

18 
APRILIE 

- 
LANSAREA CĂRŢII „ETICĂ 
EPISTEMIOLOGICĂ” A 

MODERATOR: IULIAN 
HRUŞCĂ 
INVITA ŢI: 

- 



CERCET. DR. CORNELIA 
MARGARETA GĂŞPĂREL 

ACAD.: TEODOR DIMA 
PROF. DR.: NICU GAVRILUŢĂ 
JURNALIST: EUGEN HRUŞCĂ 
 

33. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

 23 
APRILIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

34. Mic 
Ziua bibliotecarului. 

Ziua Municipiului Botoşani 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

 24 
APRILIE 

- ACTIVITATI PRILEJUITE DE 
ZIUA BIBLIOTECARULUI ŞI 
ZIUA MUNICIPIULUI 
BOTOŞANI. COLOCVIU 
PROFESIONAL 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „M. 
EMINESCU”  BOTOŞANI 
METODIST: IULIAN 
MOLDOVANU 

- 

35. Mic 
Prezentare de carte: 

“Dic ţionarul scriitorilor şi 
publiciştilor botoşăneni” 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

 24 
APRILIE 

- PREZENTAREA CELEI DE A 
DOUA EDIŢII, REVIZUITE ŞI 
ADĂUGITE, A CĂRŢII: 
“DICŢIONARUL SCRIITORILOR 
ŞI PUBLICIŞTILOR 
BOTOŞĂNENI”, AUTOARE: 
SILVIA LAZAROVICI 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „M. 
EMINESCU”  BOTOŞANI 
AUTOAREA: SILVIA 
LAZAROVICI 

- 

36. Mic 
Expoziţie  concurs: 

"Ion Pillat-repere ale universului 
liric" 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

25 
APRILIE 

- 
EXPOZIŢIE – CONCURS DE 
ESEURI: “ION PILLAT – 
REPERE ALE UNIVERSULUI 
LIRIC” CU PRILEJUL 
ÎMPLINIRII A 70 DE ANI DE LA 
MOARTE (1891 - 1945) 

 

PROF. COORD.: CARMEN 
HRIŢUC 
PROF. COORD.: LILIANA 
SIUSTIS 
PROF. COORD.: MIHAERLA 
PANCU (LICEUL TEORETIC 
„N. IORGA” BOTOŞANI) 
PROF. COORD.: CORINA 
ŢIFREA (SEMINARUL 
TEOLOGIC BOTOŞANI) 

- 

37. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

 30 
APRILIE 

- INTALNIRE  A  CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

38. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

7 
MAI 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

39. Mic 
Expozitie de carte: 

“La ceas de taina cu Tudor Arghezi” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

14 
MAI 

- EXPOZITIE DE CARTE 
DEDICATA LUI TUDOR 
ARGHEZI, SCRIITOR, 
TRADUCATOR, 
ACADEMICIAN, CU OCAZIA  
IMPINIRII A 135 DE ANI DE LA 
NASTERE 

BIBLIOTECARI:  
IONELA TĂNASE 
MIHAELA VAMANU 

- 

40. Mic Vizita  ghidata 
INVATARE 

INFORMARE 

ELEVI DE LA  
ŞCOALA 

GENERALĂ NR.8 
„ELENA RARES” 

15 
MAI 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

ÎNVĂŢĂTOR: CĂTĂLINA 
CIOBANU 
 

- 

41. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

14 
MAI 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE 

42. Mic 
Expoziţie de albume de artă: 

“Paul Rubens – 375 de ani de la 
moarte” 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

18 
MAI 

- EXPOZŢIE DE ALBUME DE 
ARTĂ ILUSTRÂND VIATA ŞI 
ACTIVITATEA PICTORULUI 
FLAMND PETER – PAUL 
RUBENS, CU OCAYIA 
ANIVERSĂRII A 375 DE ANI DE 
LA MOARTEA ARTISTULUI 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
BLANCHE ANEMONE 
PIETRARU 
 

- 

43. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

21 
MAI 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

44. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

28 
MAI 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



45. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

4 
IUNIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

46. Mic 
Expoziţie de carte: 

"Și în ochi mi'ncremeniră / Multe-
icoane și povești" 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

10 
IUNIE 

- EXPOZIŢIE DE CARTE, DIN 
COLECŢIA SĂLII DE LECTURĂ,  
ILUSTRÂND BASMUL 
EMINESCIAN 

 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 

- 

47. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

11 
IUNIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

48. Mic 
Simpozionul Internaţional  

"Eminescu: Carte-Cultura-Civilizatie" 

CREAŢIE 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

14  
IUNIE 

- SESIUNE DE COMUNICĂRI 
SUSŢINUTE DE CĂTRE 
PROFESORI  UNIVERSITARI ŞI 
EMINESCOLOGI  

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „M. 
EMINESCU”  BOTOŞANI 

- 

49. Mic 

Transmisiune live, pe site-ul 
institutiei, a Simpozionului  

Internaţional: "Eminescu:Carte-
Cultura-Civilizatie"  

INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

14 
 IUNIE 

- TRANSMISIUNE LIVE A 
MANIFESTĂRILOR DIN 
CADRUL SIMPOZIONULUI  
INTERNAŢIONAL: „EMINESCU: 
CARTE – CULTURĂ - 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „M. 
EMINESCU”  BOTOŞANI 

- 



CIVILIZA ŢIE” LA ADRESA:  
www.bibliotecabotosani.ro. 

50. Mic 

Lansarea de carte: 
Lansarea celui de-al XVIII-lea volum 

a publicatiei anuale a Bibliotecii 
Judetene, “Studii eminescologice” 

 

INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

14 
 IUNIE 

- LANSAREA CELUI DE-AL XVI-
LEA VOLUM AL STUDIILOE 
EMINESCOLOGICE, ÎN 
CADRUL SIMPOZIONULUI 
ANUAL „EMINESCU: CARTE – 
CULTURĂ - CIVILIZA ŢIE 
AU PARTICIPAT PROFESORI 
UNIVERSITARI ŞI 
EMINESCOLOGI  

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „M. 
EMINESCU”  BOTOŞANI 

- 

51. Mic 
Program artistic şi expoziţie de 

desene: 
“Mireasma teiului eminescian” 

CREAŢIE 
INFORMARE 

Elevi ai Liceului 
Teoretic “N. Iorga” 

Botoşani 

16 
 IUNIE 

- 

EXPOZIŢIE DE DESENE ŞI 
PROGRAM ARTISTIC INSPIRAT 
DE CREAŢIA EMINESCIANĂ 

BIBLIOTECAR: IONELA 
TĂNASE 
PROFESOR.: MIRELA OFELIA         
SĂNDULEANU 
PROFESOR: CARMEN HRIŢUC 
PROFESOR: LILIANA  SIUSTIS 
PROFESOR: OLGUŢA  
ŞCHIOPU 
BIBLIOTECAR: GAROFIŢA 
ADOCHIŢEI 
 

- 

52. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

18 
IUNIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

53. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

24 
IUNIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

54. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Alexandru Graur – 115 ani de la 
nastere” 

INFORMARE 
 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

9 
IULIE 

- EXPOYITIE DE CARTE DEDICATA 
LINGVISTULUI SI 
ACADEMICIANULUI ALEXANDRU 
GRAUR (1900 - 1989), NASCUT LA 
BOTOSANI, CU OCAZIA 
ANIVERSARII A 115 ANI DE LA 
NASTERE 

BIBLIOTECAR: 
BLANCHE – ANEMONE 
PIETRARU 
IONELA TANASE 

- 

55. Mic 
Bibliovacanta: 

Curs de limba germana 
INVĂŢARE 

 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

15 
IULIE 

- CURS DE LIMBA GERMANA DIN 
CADRUL PROGRAMULUI 
BIBLIOVACANTA 

BIBLIOTECAR: 
BLANCHE – ANEMONE 
PIETRARU 

- 

56. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

16 
IULIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

57. Mic 
Expoziţie de carte: 

„Ziua Aviatiei Romane” 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

20 
IULIE 

- EXPOZIŢIE DE CARTE CU 
OCAZIA ZILEI AVIATIEI 
ROMANE 

BIBLIOTECARI:  
IONELA TĂNASE 
MIHAELA VAMANU 

- 

58. Mic 
Bibliovacanta: 

Curs de limba germana 
INVĂŢARE 

 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

22 
IULIE 

- CURS DE LIMBA GERMANA DIN 
CADRUL PROGRAMULUI 
BIBLIOVACANTA 

BIBLIOTECAR: 
BLANCHE – ANEMONE 
PIETRARU 

- 

59. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

23 
IULIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

60. Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

30 
IULIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

61 Mic 
Lansare de carte: 
„Arta sinuciderii” 

INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

1 
AUGUST 

- 
LANSAREA CĂRŢII „ARTA 
SINUCIDERII” A AUTORULUI 
DORU VIOREL URSU 

BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI EMINESCU” 
BOTOSANI 
AUTORUL DORU VIOREL 
URSU 

- 

62 Mic 
Expoziţie de carte: 

„Ochiul fotografului” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

10 
AUGUST 

- 
EXPOZIŢIE DE CARTE, DIN 
COLECŢIA SĂLII DE LECTURĂ, 
DESPRE ARTA FOTOGRAFICĂ 

BIBLIOTECARI: 
BLANCHE – ANEMONE 
PIETRARU 
MIHAELA VAMANU 

- 

63 Mic Vizită ghidată 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

PARTICIPANŢI LA 
PROIECTUL 
“ÎNTÂLNIRE 

FRANCO - 
ROMÂNĂ” 

12 
AUGUST 

- VIZITĂ GHIDATĂ A UNUI 
GRUP DE CETĂŢENI FRANCEZI 
, PARTICIPANŢI LA 
PROIECTUL “ÎNTÂLNIRE 
FRANCO - ROMÂNĂ” 

MEMORIALUL IPOTESTI 
 BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI  EMINESCU” 
BOTOSANI 
 

- 

64 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

27 
AUGUST 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

65 Mic 
Expoziţie de carte: 

„31 august – Ziua Limbii Române” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

28 
AUGUST 

- EXPOZIŢIE DE CARTE, DIN 
COLECŢIA SĂLII DE LECTURĂ, 
DESPRE LIMBA ROMÂNĂ 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 

- 

66 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

01 
SEPTEMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

67 Mic 
Lansare de carte: 

„Epistolarul romanesc - 500” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

09 
SEPTEMB

RIE 

- LANSAREA VOLUMULUI 
„EPISTOLARUL ROMANESC - 
500” A AUTORULUI DUMITRU 
LAVRIC – ACTIUNE IN 
CADRUL PROIECTULUI 
„EPISTOLELE ROMANILOR 
CELEBRI, FUNDAMENT AL 
CULTURII NEAMULUI” 

BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI  EMINESCU” 
BOTOSANI 
CONSILIUL JUDETEAN 
BOTOSANI 
ASOCIATIA „FLOARE 
ALBASTRA” 

- 

68 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

10 
SEPTEMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



69 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

10 
SEPTEMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

70 Mic 
Expozitie de carte: 

„Scriitori pe meleaguri natale” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

18 
SEPTEM

BRIE 

- 

EXPOZITIE DE CARTE  -  
SCRIITORI BOTOSANENI, DIN 
COLECTIA SALII DE LECTURA 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 
BLANCHE ANEMONE 
PIETRARU 
VAMANU MIHAELA 

- 

71 Mic 
Intalnire a scriitorilor botosaneni: 

“Scriitori pe meleaguri natale” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

18 
SEPTEM

BRIE 

- 
INTALNIRE A SCRIITORLIOR 
BOTOSANENI IN CADRUL 
MANIFESTARII CULTURALE 
„SCRIITORI PE MELEAGURI 
NATALE”, EDITIA 2015. 
INTALNIREA SCRIITORLILOR 
INVITATI CU OFICIALITATILE 
JUDETULUI. ACORDAREA DE 
DIPLOME DE EXCELENTA 

COORDONATORI: 
BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI  EMINESCU” 
BOTOSANI 
CONSILIUL JUDETEAN 
BOTOSANI 
CENTRUL JUDETEAN PENTRU 
CONSERVAREA SI 
PROMOVAREEA CULTURII 
TRADITIONALE BOTOSANI 

- 

72 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

24 
SEPTEMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



73 Mic 
Expozitie de carte: 
„Din vorba si duh” 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

28 
SEPTEMB

RIE 

- EXPOZITIE DE CARTI CU 
AUTOGRAF ALE 
SCRIITORILOR BASARABENI, 
DIN DONATIA PROF. IULIU 
LAURIAN POPOVICI 

BIBLIOTECAR:  
IONELA TANASE 

- 

74 Mic 
Intalnire literara: 

“Dialog moldav in biblioteca” 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

02 
OCTOMB

RIE 

-         INTALNIRE CU SCRIITORI 
BASARABENI  PRILEJUITA DE 
LANSAREA UNOR VOLUME DE 
REFERINTA DIN DOMENIUL 
CULTURII SI STIINTEI ALE 
CELOR DOI INVITATI: VASILE 
SOIMARU SI ALECU RENITA. 
       EVENIMENTUL FACE 
PARTE DIN PROIECTUL 
„DIALOG MOLDAV”, AVAND 
CA PARTENERI FUNDATIA 
„NICOARA” BOTOSANI SI 
BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI EMINESCU” 
BOTOSANI. PREYENTAREA 
VOLUMELOR FACUTA DE 
ISTORICUL COL. (R.) DR. 
SERGIU BALANOVICI. 

COORDONATORI: 
BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI  EMINESCU” 
BOTOSANI 
FUNDATIA  „NICOARA” 

- 

75 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

06 
OCTOMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

76 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

13 
OCTOMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

77 Mic 
Simpozion:  

„Eco - Biblioteca, dimensiuni 
spirituale moldave” 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

16 
OCTOMB

RIE 

- ACTIUNE ORGANIZATA DE 
BIBLIOTECA JUDETEANA 
“MIHAI EMINESCU” 
BOTOSANI IN PARTENERIAT 
CU LIECUL TEORETIC 
NEGRESTI – OAS, IN CADRUL 
PROIECTULUI CULTURAL 
“ECO – BIBLIOTECA. 
DIMENSIUNI SPIRITUALE 
MOLDAVE” (16 – 18 
OCTOMBRIE 2015). DIN 
PROIECT FAC PARTE VIZITE 
GHIDATE LA INSTITUTII 
CULTURALE SI CASE 
MEMORIALE, PROIECTII DE 
FILME DOCUMENTARE. 

 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 

- 

78 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

20 
OCTOMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

79 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

27 
OCTOMB

RIE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

80 Mic 
Expozitie de carte: 

“In atelier” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

29 
OCTOMB

RIE 

- EXPOZITIE DE CARTE CU 
TEHNICI DE LUCRU IN ARTA 
PLASTICA 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 

- 

81 Mic 
Lansare de carte: 

“Para, mita si inselaciunea la 
Neculce” 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

30 
OCTOMB

RIE 

- LANSAREA CARTII AUORULUI 
IOAN BURLACU. PREZINTA 
PROF. UNIV. DR. MIHAI 
MAXIM SI PROF. UNIV. DR. 
IONEL CANDEA 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
MIHAELA VAMANU 

- 

82 Mic Vizita ghidata 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

ELEVI AI 
CLASELOR A IX-A 

DE LA LICEUL 
PEDAGOGIC 

“NICOLAE IORGA” 
BOTOSANI 

02 
NOIEMB

RIE 

- VIZITA GHIDATA 
PREZENTAREA SALII DE 
LECTURA 
PREZENTAREA SERVICIILOR 
OFERITE DE SALA DE 
LECTURA 
LECTURA DE TEXTE 

COORDONATOR: 
PROF.: CARMEN HRITUC 

- 

83 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

03 
NOIEMBR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

84 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

10 
NOIEMBR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 



INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

85 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

17 
NOIEMBR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

86 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

24 
NOIEMBR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

87 Mic 
Expozitie de carte: 

“O viata de om asa cum a fost” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

27 
NOIEMBR

IE 

- EXPOZITIE DE CARTE 
DEDICATA ANIVERSARII A 75 
DE ANI DE LA TRECEREA LA 
CELE VESNICE A 
ACADEMICIANULUI 
BOTOSANEAN NICOLAE 
IORGA 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 

- 



88 Mic Expozitie de carte cu autograf 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

04 
DECEMB

RIE 

- EXPOZITIE DE CARTE 
DEDICATA CU AUTOGRAF DIN 
CREATIA SCRIITORILOR  
BASARABENI NICOLAE 
DABIJA SI IULIAN FILIP 

BIBLIOTECARI: 
IONELA TANASE 
CHITU ERNEST DAN 

- 

89 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

08 
DECEMBR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV, PRIN 
INTERMEDIUL CARUIA 
FIECARE MEMBRU SA ISI 
DEZVOLTE ABILITATILE DE 
COMUNICARE SI LEADERSHIP, 
TOATE ACESTEA DUCAND LA 
DEZVOLTAREA PERSONALA, 
PROFESIONALA SI 
CRESTEREA INCREDERII IN 
SINE. 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

90 Mic 
Suita de activitati: 

“Tema pentru acasa” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

- REPREZENTANTI 
AI FUNDATIEI 
“NICOARA” 
- SCRIITORI 
- BIBLIOTECARI 
- ELEVI 
- UTILIZATORI AI 
SALII DE LECTURA 
 

09 
DECEMBR

IE 

- SUITA DE ACTIVITATI CU 
TITLUL: „TEMA PENTRU 
ACASA” CUPRINZAND: 
- INTALNIRE CU SCRIITORII 
BASARABENI NICOLAE 
DABIJA SI IULIAN FILIP 
- LANSARE DE CARTE 
- DISCUTII COLOCVIALE 
- SESIUNE DE AUTOGRAFE 

COORDONATORI: 
BIBLIOTECA JUDETEANA 
„MIHAI  EMINESCU” 
BOTOSANI 
FUNDATIA  „NICOARA” 

- 

91 Mic 
Academia Hiberboreana - Clubul 
Toastmasters - Public Speaking 

INVĂŢARE 
INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

15 
DECEMBR

IE 

- INTALNIRE  A CLUBULUI 
TOASTMASTERS BOTOSANI 
ACADEMIA HIPERBOREANĂ. 
MISIUNEA UNUI CLUB 
TOASTMASTERS ESTE DE A 
OFERI UN MEDIU DE 
INVATARE POZITIV SI UN 
SUPORT INTERACTIV 

COORDONATORI: 
ACADEMIA HIPERBOREANA 
 
BIBLIOTECAR: BLANCHE 
ANEMONE PIETRARU 

- 

92 Mic 
Expozitie de carti cu colinde: 

“Steaua sus rasare” 
INVĂŢARE 

INFORMARE 

TOATE 
CATEGORIILE DE 

UTILIZATORI 

16 
DECEMB

RIE 

- 
EXPOZITIE DE CARTI CU 
COLINDE 

 
BIBLIOTECAR: IONELA 
TANASE 
 

- 

93 Mic Moment artistic INFORMARE 
TOATE 

CATEGORIILE DE 
UTILIZATORI 

21 
DECEMB

RIE 

- MOMENT ARTISTIC, 
CUPRINZAND COLINDE 
ROMANESTI SI DIN 
REPERTORIUL 
INTERNATIONAL, SUSTINUT 
DE CATREA PARTICIPANTII 

COORDONATOR: IOANA 
MATFEEV 

- 



LA CURSURILE DE VARA 
”MICII REPORTERI” 

 
 
 
 
 
PROGRAM DE ACTIVITATE 2015 
FONDUL  DOCUMENTAR EMINESCU   /  SERVICIUL METODOLOGIC 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI 
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ CO-ORGANIZATORI 

1.  Mare Zilele Mihai Eminescu 

Aniversarea a 
165 de ani de la 

Nașterea 
poetului Mihai 

Eminescu 

Utilizatorii bibliotecii, 
invitați  

14 ian. 
2015 

- Cenaclul Micul artist in tinerețe - - 

2.  Mic Ziua Culturii Naționale 
Celebrarea 

valorilor culturii 
române 

Utilizatorii Fondului 
Documentar 
Eminescu 

15 ian. 
2015 

- 
Expoziție de valori bibliofile in 
Fondul Documentar Eminescu 

- - 

3.  Mic Ziua Unirii Principatelor Romane 

Aniversarea a 
147 de ani de la 

Unirea 
principatelor 

Moldova și Țara 
Românească 

Elevii  24 ian.  - Vizita ghidata. Prezentare fond. Școala Generala nr. 7 Botoșani - 

4.  Mediu Ziua Bibliotecarului 
Întâlnire 

metodologică 
semestrială 

bibliotecari din județ 23 aprilie - 
Prezentări și propuneri de noi 

servicii aplicabile în bibliotecile din 
județul Botoșani 

Biblioteci publice din județ - 

5.  Mic Vreau să devin bibliotecar 
Prezentarea 
profesiei de 
bibliotecar 

elevi ai Colegiului 
National „A.T. 

Laurian” Botoșani 
15 mai  - Vizita ghidată planificată 

Colegiul National Mihai 
Eminescu Botoșani 

- 

6.  Mic 9 mai în calendarul poporului român 
Rememorarea 

zilei 
independentei 

cadre didactice 8 mai  - Expoziție de carte, dezbatere  - - 

7.  Mic 
 

Ziua Europei 

Prezentare și 
proiecție 
materiale 

informative 

elevi ai Școlii 
gimnaziale nr. 11 

Botosani 
9 mai - 

Asigurarea suportului și asistenței 
tehnice pentru activitatea de la 

secția de copii 

Școala Generală NR. 1 din 
Botoșani  

- 

8.  Mare Zilele Eminescu 

Comemorarea a 
125 de ani de la 

moartea 
poetului Mihai 

Eminescu 

 invitați și utilizatori 
ai bibliotecii, 

reprezentanți ai presei 
locale 

13 iunie - 
Șimpozion științific. 

Prezentarea fondului de carte a FDE 
Asistență tehnică la prezentare 

Univ. „Al. I. Cuza” Iași, Sala de 
Lectură, 

- 



9.  Mare Ziua Limbii Române 
Celebrarea Zilei 
Limbii Române 

- 31 august - 
Proiectie de filme documentare si 

audiție in aer liber 
Asociația Culturală Pro-Basarabia 

și Bucovina,  
- 

10.  Mic Oameni ai timpului lor 

Evocarea 
personalității lui 

Alexandru 
Lungu 

- 1-30 oct -- 
Expoziție de carte și documente 

aparținând scriitorului sau 
referitoare la biografia acestuia 

- - 

11.  Mic Servicii noi in bibliotecile publice 
Intalnire 

metodologica 
semetriala 

Bibliotecari din judet Nov. 2015 - 
Analiza activitatii in 2014 si 

propuneri pentru activitatea din 
2015 

- - 

RAPORT ACTIVITATI  REALIZAT 2015 
Secţia: – CABINET DE NUMISMATICA SI FILATELIE – BIBLIOTECAR: Cornaci Mihai 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  Mic 
Botezul Domnului -  
Stropirea cu aghiazma 

Atins Realizat 05.01.2015 - Păstrarea tradiției crestine Preot paroh Stefan Gradinaru Reusit 

2. Mare Expozitie tematica Atins 100 beneficiari 12-18.01.2015 - 
Aniversarea poetului Mihai 
Eminescu 

Asociatia Filatelistilor din 
Botosani 

Reusit 

3. Mediu Expozitie tematica Atins  50 beneficiari 19-25.01.2015 - Aniversarea Unirii 1859 
Societatea de Numismatica 
din Botosani 

Reusit 

4. Mic Exponat “Open” Atins  50 beneficiari 13.02.2015 - Aniversarea Grigore Vieru Exponat personal Reusit 

5. Mare Expoziție ”Martisor – 2015” Atins 300 beneficiari 27.02.2015 - Colecții de mărțișoare Instituții de învățământ Reusit 

6. Mediu Expoziție tematică Atins 150 beneficiari 02-03.2015 - Aniversare  Ion Creangă Instituții de învățământ Reusit 

7. Mediu 
Exponate de monede și  medalii  din 
Israel și Armenia 

Atins Realizat 01-30.04.2015 - Expoziție tematică 

Asociatia Filatelistilor din 
Botosani ,Societatea de 
Numismatica din Botosani, 
Uniunea Armenilor - Filiala 
Botoșani 

Reușit 

8. Mare 
Simpozion: Aniversarea Unirii Basarabiei 
cu România 1918 – 27 martie – 2015.  
 

Atins 200 beneficiari 27.03.2015 - 

Manifestarea prilejuită de 
aniversarea a 97 de ani de la unire, 
se va bucura de prezenţa unor 
invitaţi de marca.  
 
 

Uniunea Vatra Românească 
Filiala Botoşani, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor 
“Regina Maria” Filiala 
Botoşani, Asociația 
Filateliștilor,  Cartofiliștilor și 
Maximafiliștilor din 
Republica Moldova, Școala 
Generală nr. 2 Botoșani, 
Școala Generală nr. 8 
Botoșani, Arhivele Naționale 
Filiala Botoșani, Grupul 
Școlar Industrial ”Dimitrie 
Negreanu” Botoșani 

Reușit 



9. Mediu Expoziție Filatelică și Medalistică Atins Realizat 05-31.05.2015   
Aniversarea muzicianului George 
Enescu 

Asociatia Filatelistilor din 
Botosani ,Societatea de 
Numismatica din Botosani 

Reușit 

10. Mediu În lumea păpușilor 
Dezvoltarea  
abilităților 
artistice. 

Utilizatorii 
bibliotecii 

26.05.2015-
31.07.2015 

- 
Expoziție de păpuși 

Grădinița cu P.P.” ȘOTRON” 
Botoșani 

Mediu 

11. Mediu 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
LECTURĂ „EMINESCIANA” – ediția a 
VIII- A ( 2015 ) 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     

Nr. =169 05.06.2015 

- 

SECȚIUNI :                                                    
I.CREAȚIE:POEZIE/ESEU/PICT
URĂ/GRAFICĂ/COPERTĂ DE 
CARTE                                        
II. RECITARE/SOLIST/COR 

Școala Gimnazială Nr. 11 
Botoșani 

Mediu 

12. Mediu Eminesciana - 2015 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 
Atragerea la 
lectură.     

Utilizatorii 
bibliotecii 

15.06.2015 -
30.06.2015 

- 

Expoziții de carte, grafică, 
medalii, insigne, afișe,mărci 
poștale, materiale filatelice 

 Mediu 

13. Mediu Bibliovacanța Informare Elevi (11) Iulie 205 - Domenii de colecționare 
Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

Reusit 

14. Mediu Bibliovacanța Informare Elevi (13) Iulie 205 - 
Vizite la Biserica Armeana - 
Botoșani 

Prof. Viorica POPA 
Reusit 

15. Mediu Bibliovacanța Informare Elevi (9) Iulie 205 - ”Un dicționar filatelic” 
Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

Reusit 

16. Mediu Bibliovacanța Informare Elevi (7) August 2015 - ”Insigna” 
Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

Reusit 

17. Mediu Bibliovacanța Informare Elevi (9) 
August 2015 

- ”Moneda” 
Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

Reusit 

18. Mediu Bibliovacanța Informare Elevi (5) 
August 2015 

- ”Identificare” 
Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

Reusit 

19. Mic Vizit ă Ghidată Informare Elevi (30) 25.09.2015 - Prezentarea secțiilor Prof. Grădinaru Dorina Reusit 

20. Mare 
Expozitia “Universul Colectiilor. 
Domenii de colectionare.” 

Expozitie Realizat 
24- 
31.10.2015 

- 

Expozitia “Universul Colectiilor. 
Domenii de colectionare.” 
cuprinde: 

- Exponate Numismatice; 
- Exponate Filatelice; 

Exponate diverse. 

Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

 
 
 
 

Reusit 

21. mediu Moș Crăciun 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției. 

 
15.12.2015 -  
31.12.2015 

- 

Expoziție de numismatică și 
filatelie 

Cabinetul de Numismatică și 
Filatelie 

Reusit 



Atragerea la 
lectură.    

22. mediu Moș Crăciun si copiii 

Prezentarea, 
promovarea și 
punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
secției.  

Nr.=22 
7.12.2015  -
31.12.2015 

- 

Bradul-simbol al luminii veșniciei 
- împodobirea bradului de 

Crăciun                  "Crăciunul 
copiilor"- expoziție de carte                                

Grădinița P.P .Nr 22 Botoșani 
Grădinița P.P "Șotron" 

Botoșani Școala Gimnaziala 
"Petru Rareș" 

Cervicești,Botoșani 

Reusit 

 
  



Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.); 
 
RAPORT ACTIVITATI  REALIZAT 2015 
Secţia: Filiala nr.1 Primaverii– Bibliotecari: Hrițuleac Daniela, Coteț Brîndușa 
 

N
R

.C
R

T
. 

T
IP

 P
R

O
IE

C
T

 
(m

ic
 -

 m
ed

iu
 -

 
m

ar
e)

 DENUMIREA 
PROGRAMULUI/PROIECTULUI 
CULTURAL (denumire iniţială - 

denumire modificată) 

SCOP rezultate 
aşteptate 

(declarat - atins)  

BENEFICIARI 
grupuri ţintă (categorii 

- număr) (estimat - 
realizat) 

P
E

R
IO

A
D

A
 D

E
 

R
E

A
L

IZ
A

R
E

 
(e

st
im

at
 -

 
re

al
iz

at
) 

F
IN

A
N
Ţ

A
R

E
 

(e
st

im
at

 -
 

re
al

iz
at

) 

DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  mic 
POEZIILE LUI EMINESCU SUNT 
SCRISE CU PENSULA 

Aniversarea  
zilei de nastere a 
marelui poet 

 
Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 
 

12-01-18-
01-2015 

- 
-expozitie desene din poeziile lui 
Eminescu 

Scoala Gimnaziala NR.13-
Botosani Prof.Alina Gavril 

- 

2.  mic 
PRIETENIA EMINESCU-
CREANGA 

Aniversarea 
zilei de nastere a 
marelui poet 

Scoala Gimnaziala 
nr.13 botosani 

16.01.201
4 

- 
Sceneta  

Scoala nr.13 Botosani clasa aIIIa  
Prof.Geanina Popovici 

- 

3.  
mic 

 
OMAGIU LUI EMINESCU 

Aniversarea 
zilei de nastere  
a marelui poet 

Grupa mare si Grupa 
mijlocie Gradinita nr6 
  

17.01.201
4 

- 
Recital de poezie si cantece  

Gradinita nr.6- Botosani 
Ed.Hutu Doina 

- 

4.  mic 
 

EMINESCUATORIE VIRTUALA 
IN ABSOLUT 

Aniversarea 
zilei de nastere  
a marelui poet 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

16-01-
2015 

- Recital de poezie 
Videoproiectie 
Prezentarea biografiei poetului 

Scoala Gimnaziala nr.13 
Clasa aVaA 
Prof,Mihaela Ticalo 

- 

5.  mic MUGURI DE EMINESCU 
Aniversarea 
zilei de nastere  
a marelui poet 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani-Clasa 
aIIIaA 

16-01-
2015 

- Recital de poezie 
Videoproiectie 
Prezentarea biografiei poetului 

Scoala Gimnaziala nr.13-Botosani 
Clasa aIIIaA 
Inv.Anamaria Hazaparu 

- 

6.  mic UNIREA-N CUGET SI-N SIMTIRE Mica Unire 
Scoala Gimnaziala 

nr.13-Botosani 
23-01-
2015 

- -recital de poezii 
 

-cantece  
 

Scoala Gimnaziala nr.13-Botosani  
Clasa aIIIaB 

INV.Popovici Geanina 

- 

7.  mic 
STEFAN LUCHIAN POETUL 

PLASTIC AL FLORILOR 

Aniversarea 
zilei de nastere 

Stefan 
LUCHIAN 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

30-01-
2015 

10-02-
2015 

- 

-expozitie de lucrari plastice  
Scoala Gimnaziala Nr.13-

Botosani 
Prof.Alina Gavril 

- 

8.  mic 112 SALVATI VIETI 
Ziua Europeana 
a numarului unic 

de urgenta 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

11-02-
2015 

- 
-aplicarea primului ajutor 

Scoala Gimnayiala nr.13-Botosani 
Prof.Liliana Nica 
Prof.Garofita Zaharia 

- 

9.  mic 
DIN GALERIA SCRIITORILOR 

ROMANI 
Ziua mondiala a 

scriitorilor 
Filiala nr.1 

1-7-03-
2015 

- 
-expozitie 

Bibliotecar: Hrituleac Daniela 
Cotet Brindusa 

- 

10.  mic ION CREANGA-INVATATORUL 
Aniversarea 

zilei de nastere 
Scoala Gimnaziala 

nr.13-Botosani 
2-03-2015 

- -vizionare film 
-expunere carte  

Clasa aIIIaB 
INV.Geanina Popovici 

- 

11.  mic 
ION CREANGA –MARTISORUL 

POVESTILOR 
Aniversarea 

zilei de nastere  
Scoala Gimnaziala 

nr.17-Botosani 
2-013-
2015 

- -moment artistic-Ne plac povestile 
lui Creanga 

Clasa aIIaB 
INV.Luminita Zvinca 

- 

12.  mic INIMIOARE PENTRU MAMA ZIUA MAMEI 
Gradinita nr.23-
Botosani 

5-03-2015 

- 

-expozitie Concurs National 
Felicitari si martisoare   

Participanti:Grupa Broscutelor SI 
Buburuzelor 

Coordonator Daniela Chisalita  
Echipa proiect:prof.Silvia Belciu 

Prof.Monica Cojocariu 

- 



Prof.Simona Slav 

13.  mic ZAMBETE IN RIME 
Ziua 

Internationala a 
poeziei 

Scoala Gimnaziala 
nr.13 

Scoala Gimnaziala 
nr.7 

Scoala Gimnaziala 
nr.14 

20-03-
2015 

- 

-concurs recital de poezie 
Prof.Mihaela Ticalo 
Prof.Laura Buhaciuc 

Prof.Daniela Paduraru 

- 

14.  mic CITESTE DE BUNA VOIE 
Ziua 

Internationala a 
cartii 

Filiala nr.1 
2-04-10-
04-2015 

- 

-expozitie carte  

Biblioteca Judeteana Botosani 
Filiala nr.1 
Bib.Cotet Brindusa 
Bib.Hrituleac Daniela 

- 

 mic PRIMAVARA IN CREATII 
Ziua 

Internationala a 
cartii 

Cenaclul Junimea 
Junior 

3-04-2015 
- 

-recital poezii 
Scoala Gimnaziala nr.13-Botosani 

Prof.Mihaela Ticalo 

- 

15.  mic BIOLOGIE DISTRACTIVA Scoala Altfel 
Sc.6,Sc.13,Sc.17,ScOr
aseni,Sc.Nicolae Iorga 

8-04-2015 
- -ateliere stiintifice de lucru 

-concurs pe echipe 
-jocuri didactice 

Pro..Mirela Antoche,Lenuta 
Bulboaca,Liliana Nica,Verona 
Zaharia 

- 

16.  mic 
SURSE NATURALE DE 
VITALITATE 

Scoala Altfel 
Sc.6,Sc.13,Sc.17,ScOr
aseni,Sc.Nicolae Iorga 

9-04-2015 
- 

-prezentare ppt.-atelier de lucru 
Pro..Mirela Antoche,Lenuta 

Bulboaca,Liliana Nica,Verona 
Zaharia 

- 

17.  mic MAGIA SARBATORILOR 
Sarbatorile 

Pascale 
Filiala nr.1 

10-04-17-
04-2015 

- -expozitie lucrari plastice-oua 
incondeiate 

Scoala Gimnaziala nr.13-Botosani 
Prof.Alina Gavril 

- 

18.  mic 
UN ORAS 

ROMANESC:BOTOSANII VECHI 
SI NOI 

Zilele Orasului 
Botosani 

Filiala nr.1 
22-04-27-
04-2015 

- 

-expozitie de carte si imagini 

Biblioteca Judeteana –Botosani 
Filiala nr.1 
Bib.Hrituleac Daniela 
Bib.Cotet Brindusa 

- 

19.  mic Vino sa cunosti Uniunea Europeana 
9 mai Ziua 

Europei 
Gradinita nr.6 

Botosani 
8-05- 
2015 

- 
Vizita si expozitie de imagini 

Gradinita nr.6 botosani 
Ed.Cornelia Ionel si Anca Marcu 

- 

20.  mic Cultura in Europa 
9 mai Ziua 

Europei 
Colegiul National 

M.Eminescu Botosani 
8-05-
i2015 

- 
Colocviu despre centrele culturale 

Expozitie de imgini 
videoproectie 

Colegiul M.Eminescu Botosani 
Coord.Prof.Elena Gutter si Ingrid 
Cucu 

- 

21.  mic 
ZIUA MONDIALA A 

DIVERSITATII CULTURALE 
PENTRU DIALOG 

21 mai Ziua 
mondiala a 

Diversitatii….. 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

22 -05-
2015 

- 

-masa rotunda  
Cenaclul Junimea Junior 
Prof. Ticalo Mihaela  

- 

22.  MIC PE ARIPILE COPILARIEI ziua copilului 
Scoala Gimnayiala 
nr.13-Botosani 

1-06-2015 

- 
-targ de jucarii 

-expozitie de lucrari plastice  
-expozitie de carte  

Bibliotecar:Brindusa Cotet  
Bibliotecar:Daniela Hrituleac 

- 

23.  mic 
CALATORIE IN UNIVERSUL 

EMINESCIAN 
Zilele Eminescu 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

15-06-
2015 

- 
-cenaclul literar 
-prezentarea operelor eminesciene  
-recital de poezie 

Scoala Gimnaziala nr.13 
Clasa a IIIaB 
PROF.INV.Geanina Popovici 

- 



24.  mic DOR DE EMINESCU Zilele Eminescu 
Scoala Gimnaziala 

nr.17-Botosani 
15-06-
2015 

- 
-moment artistic 
-recital poezie 

-expozitie de carte  

Scoala Gimnaziala nr.17 
Clasa aIIaB 
Prof.Inv.Luminita Zvanca  

- 

25.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
7-07-2015 

- 

-cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

26.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
8-07-2015 

- 

-masa  rotunda 
Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

27.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
14-07-
2015 

- 

cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

28.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
15-07-
2015 

- 

-masa  rotunda 
Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

29.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
21-07-
2015 

- 
cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

30.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
22-07-
2015 

- 

-masa  rotunda 
Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

31.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
28-07-
2015 

- 
cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

32.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
29-07-
2015 

- 
- masa rotunda 

Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

33.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
4-08-2015 

- 
cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

34.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
5-08-2015 

- 
-masa rotunda 

Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

35.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
11-08-
2015 

- 
cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

36.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
12-08-
2015 

- 
-masa rotunda 

Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

37.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
18-08-
2015 

- 

- Cursuri de sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 



38.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
19-08-
2015 

- 
-masa rotunda 

Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

39.  mare CLUB DE SAH Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
25-08-
2015 

- 
-cursuri sah Coord.Mocanu Nicolae 

- 

40.  mare LECTURI PUBLICE Biblio-Vacanta 
Utilizatorii bibliotecii 

Mihai Eminescu 
26-08-
2015 

- 
-masa rotunda 

Coord.Horodinca Antonia 
Tanase Oana 
Vladeanu Elena 

- 

41.  mic 
EXPOZITIE DE MANUALE 
SCOLARE 

       Inceperea 
anului scolar 

Filiala nr. 1 
1-15-09-

2015 

- 
-expozitie manuale 

Coord.Cotet Brindusa 
           Hrituleac Daniela 

- 

42.  mic EXPOZITIE DE CARTE 
125 de ani de la 
nasterea Agata 
Christe 

Filiala nr.1 
15-20-09-

2015 

- 
-expozitie de carte 

Coord.Cotet Brinduasa 
          Hrituleac Daniela 

- 

43.  mic VIZITA GHIDATA 
Sa cunoastem 
biblioteca 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

25-09-
2015 

- 
-prezentarea biblioteci 

Scoala Gimnazial;a nr.13 
Clasa IA 
INV .Apastinii Elena 

- 

44.  mic 
EDUCATIA LECTURII IN 
BIBLIOTECA  
 

Ziua educatiei 
Scoala Gimnaziala 

nr.17-Botosani 
5-10-2015 

- -expozitie de carte  
-prezentarea bibliotecii 

-cautarea cartilot intr-o biblioteca 

Clasa aIIaA si B 
Inv.Maria Alexa 
     Oana Voicu 

- 

45.  mic MI-E SUFLETUL TOAMNA Sosirea Toamnei 
Scoala Gimnaziala 

nr.13-Botosani 
9-10-2015 

- 
-intalnire de sezon ,cu lecturi din 

creatia proprie a membrilor. 
Cenaclul Junimea Junior 
Prof.Mihaela Ticalo 

- 

46.  mic VIZITA  GHIDATA Vizita  
Gradinita nr.23-

Botosani 
19-10-
2015 

- 

-prezentarea bibliotecii 
-grupa broscutelor 
Prof. Cojocaru Monica 
Prof.Belciu Silvia 

- 

47.  mic HA-HA -HALLOWEEN Halloweenu 
Scoala Gimnaziala 

nr.-13-Botosani 
23-10-
2015 

- 

-creatii literare:proza,eseu,poezie 
Cenaclul Junimea Junior 
Prof.Mihaela Ticalo 

- 

48.  mic AS VREA SA FIU……. Cenaclul Literar 
Scoala Gimnaziala 

nr.13-Botosani 
6-11-2015 

- 
-creatii literre:proza,eseu,poezie 

Cenaclul Junimea Junior  
Prof. Mihaela Ticalo 

- 

49.  mic 
TERRA-DARUL NOSTRU 
PENTRU GENERATIILE 

VIITOARE  

Saptamana 
Educatei 
Globale 
 

Sc.nr.6,sc.nr.13.lic.N. 
Iorga,sc.Oraseni 

16-22-
2015 

- 

-expozitie de lucrari plastice 
Prof.Lenuta Bulboaca ,Mirela 
Antoche,Liliana Nica,Diana 
Carbunaru 

- 

50.  mic CUVINTE DULCI 
Saptamana 
Educatiei 
Globale 

Lic. Arta ,,Stefan 
Luchian,Sc.Gimnazial

a nr.13 

18-11-
2015 

- 
-egalitate de sanse-discutii 

Prof.psholog MEDA Luca  
Prof.psihologCarmen Voinea 

- 

51.  mic SA CUNOASTEM BIBLIOTECA 
Saptamana 
Educatiei 
Globale 

Gradinita nr. 23- 
Botosani 

18-11-
2015 

- 
-vizita ghidata  

Ed. Daniela Chisalita  
Ed.Silvia Belciu 

- 



52.  mic SENTIMENTE SI CULORI Cenaclul Literar 
Scoala Gimnaziala 
nr.13---Botosani 

20-11-
2015 

- 
-creatii literare Prof.Mihaela Ticalo 

- 

53.  mic A RUGINIT FRUNZA DIN VII….. 
Plecarea 
toamnei 

Gradinita nr.23-
Botosani 

23-30-11-
2015 

- 
-expozitie desene si colaje 

Prof.inv. Florentina Burlacu 
Prof. inv..Maria Mariniuc 

- 

54.  mediu 
OLIMPIADA TINERILOR 

DRAMATURGI 
Olimpiada 
Kaufland 

Scoala  Gimnaziala 
nr.13- Botosani 

25-11-
2015 

- 
-concurs de scenete 

Prof. Mihaela Ticalo 
Inv.Sorohan Manuela 

- 

55.  mic 1DECEMBRIE Ziua Romaniei 
Scoala Gimnaziala nr. 
13-Botosani,clasa I A 

 

27-11-3-
12-2015 

- 
-Expozitie desene si colaje  Prof. inv. Elena Apastinii 

- 

56.  mic POVESTE DE IARNA 
Sosirea 
anotimpului 
iarna 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

4-12-2015 
- 

-creatii literare 
Cenaclul Junimea Junior 
Prof.Mihaela Ticalo 

- 

57.  mic ECOFANTEZII DE IARNA  
Sosirea 
anotimpului 
iarna 

Scoala Gimnaziala 
Grigore Antipa-

Botosani 

7-21-12-
2015 

- -expozitie de decoratiuni pentru 
sarbatorile de iarna ,realizate din 

materiala reciclabile 
 

Clasa aVa-si aVIIIa 
Prof.Lacramiara Cocuti 
        Mirela Antoche 

- 

58.  mic FERERIE DE IARNA  
Sosirea 
anotimpului 
iarna 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

7-31-12-
2015 

- 
-expozitie de desene 

Prof. Gavril Alina 
 

- 

59.  mare  
OLIMPIADA TINERILOR 

DRAMATURGI 
Olimpiada 
Kaufland 

Scoala Gimnaziala nr. 
13-Botosani 

9-12-2015 
- 

-concurs scenete ed. aIIa 
Prof. Mihaela Ticalo 
 

- 

60.  mare GHETUTA MOSULUI NICOLAE 
Concurs 
Interjudetean 

Gradinita cu P.P.nr. 23 
-Botosani 

11-20-12-
2015 

- 
-cocurs desene  Prof. Monica Cojocaru 

- 

61.  mic IATA VIN COLINDATORI 
Sarbatoarea 
Craciunului 

Scoala Gimnaziala 
nr.13-Botosani 

14-12-
2015 

- 
-colinde de Craciun Inv.Geanina POPOVICI 

- 

62.  mare 
OLIMPIADA TINERILOR 

DRAMATURGI 
Olimpiada 
Kaufland 

Scoala Gimnaziala nr. 
13-Botosani 

15-12-
2015 

- 
-concurs scenete ed. aIVa 

Clasa I-inv.Carmen Amariei 
Prof.Mihaela Ticalo 

- 

63.  mare 
OLIMPIADA TINERILOR 

DRAMATURGI 
Olimpiada 
Kaufland 

Scoala Gimnaziala nr. 
13-Botosani 

16-12-
2015 

- 
-concurs scenete ed.aVa 

Clasa IA,Inv.Elena Apastinii 
Prof.Mihaela Ticalo 

- 

64.  mare 
OLIMPIADA TINERILOR 

DRAMATURGI 
Olimpiada 
Kaufland 

Scoala Gimnaziala nr. 
13-Botosani 

17-12-
2015 

- 
-concurs Finala Prof. Mihaela Ticalo 

- 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1. Eveniment 
„LA STEAUA CARE_A 
RASARIT” 

Aniversarea poetului 
naţional şi 
sarbatorirea zilei 
culturii naţionale 

Preşcolari,părinţi,
educatori 
      160 

15.01 
2015 

- 

Spectacol concurs  prezentat de copii 
preşcolari ai grădiniţei 22 
-concurs de poezie din opera 
eminesciană 
-dramatizari după poeziile lui M. 
Eminescu 
-concurs de cântece pe  texte ale 
poetului 
-expoziţie de lucrări artistico-plastice.. 

Biblioteca judeţeană 
Grădiniţa 22 
Dir.G. Rusu 
Ed.T.Enescu 
     M. Moisuc 
     I. Burlacu 
     A.Simionica 

- 

2. Expoziţie  “O COPILARIE NEPERECHE” 
Aniversarea a 165 
de ani de la naşterea 
lui M. Eminescu 

Utilizatori,elevi 
        200 

07-15.01 
  2015 

- 

Expunere carte despre copilăria şi viaţa 
marelui poet… 
-expunere carte din opera literară şi 
gazetărie 

 
 
 
 

- 

3. 
Expoziţie şi 
vizite 
ghidate 

“FLORI SI OMENIE” 

Sărbătoarea Micii 
Uniri-Unirea 
Principatelor 
Române -24 ianuarie  
     1859 

Utilizatori,elevi, 
profesori 
      120 

16-30.01  
  2015 

- 

Expoziţie de postere cu imagini ,grafică 
şi lucrari plastice privind evenimentul 
şi personalitatile participante..... 
-vizite ale elevilor şcolilor nr. 8 şi  2 şi 
prezentarea unui scurt istoric al Unirii 
Principatelor. 

 Biblioteca Judeţeană 
  Şcoala nr.2 
  Şcoala nr.8 
 

- 

4. Eveniment 
“ALEA IACTA EST”-Cupa 
“Grivi ţa” la table 

Atragerea 
utilizatorilor la 
activitaţi  cultural 
sportive din cadrul 
filialei 

    Amatori şi 
pasionaţi de jocul 
de table  şi 
simpatizanţi ai 
bibliotecii 
    16 

31 .01  
 2015 

- 

Concurs şi campionat de table  pentru 
cititorii filialei şi alţi iubitori de 
literatură şi întreceri sportive ,dotat cu 
premii şi diplome 
-oferirea  cupei „Griviţa”,la table 

Biblioteca judeteana 
- 
 
 

5. Vizite 
ghidate 

„PRINTRE RAFTURI,PRINTRE 
FILE” 

Atragerea spre 
filialele bibliotecii 
,spre literatură şi 
cultură a tinerilor  

Elevii liceu Gr. 
Antipa-cls X 
       16 

06.02 
2015 

- 
Vizitarea filialei 
-prezentare fond carte,programe 
,biblionet,regulamente,facilităţi ... 

Lic „Grigore Antipa” 
Elev Dumitraş Petronela 
 

- 

6. Colectă 
carte 

“CITESTE SI DĂ MAI 
DEPARTE” 

Colectare de carte 
de la populaţie în 
vederea creeri unor 
stocuri pentru 
premieri şi donaţii la 
bibliotecile 
comunale sau 
comunităţi 
româneşti din 
străinătate 

Populatie,bibliote
ci comunale 
,penitenciar,comu
nităţi 

16-21.02 
 2015 

- 

Colectă de carte  
-inregistrari carte  
-intocmire procese verbale de donatie 
 

 
 
Donatori  
 
 
 
 

- 



7. Expozitie 
carte 

“PRINOS DE FRUMUSETE SI 
IUBIRE” 

Sarbatorirea femeii 
si a inceputului 
primaverii 

Utilizatori  
60 

26.02-
13.03 
 2015 

- Expunere carte dedicata femeii 
  
 

- 

8. Expoziţie “VENERA SI MADONA” 

Promovarea artelor 
plastice si a 
pictorilor 
celebri.Dedicatii 
pentru ziua femeii. 

    Utilizatori 
    120 

26.o2 
13.03 
 2015 

- 

 
Expunere postere cu picturi dedicate 
femeilor realizate de pictori celebri 
români si universali. 

 
 
 

Biblioteca Judeteana  
Ref. Irina Paviliuc 

- 

9. Eveniment 
 

„MARTISORUL DOROHOIAN” 
 

Promovarea 
tinerelor talente 
muzicale 

Melomani 
  300 

28.02 
 2.03 
2015 

- Participare la festivalul dorohoian   - 

10. Eveniment 
„VENERĂ ŞI MADONĂ” 
Femeia în lucrările unor pictori 
celebri 

Sărbătorirea zilei 
internaţionale a 
femeii şi a 
primăverii 

Copii 
preşcolari,elevi,ut
ilizatori 
     200 

01-13.03 
  2015 

- 

.-expoziţie de postere-copii după 
picturi ale unor artişti celebri avănd ca 
subiect ,femeia 
-expunere de carte despre femei celebre 
şi scrise de femei celebre 
-vizite ghidate de la şcoli şi grădiniţe 
 

Şcoala nr.2,nr 8,grădiniţa 22 
Referend Irinuca Paviliuc-
biblioteca judeţeană 

- 

11. Eveniment 
“OMAGIUL EVEI”-edi ţia VIII-a 
Concurs de creaţie literară 

Atragera 
persoanelor  private 
de libertate la 
activităţi cultural 
educative 

Deţinuţi  ai 
penitenciarului  
 Botoşani  
       56 

01-12.03 
 2015 

Cărţi 
din 
donaţi
i 

.lansare concurs prin prezentarea  a una 
sau două lucrări .poezie –de la fiecare 
concurent 
-evaluare lucrări şi stabilirea 
premianţilor… 
-înmânare premii –cărţi din donaţii 
,diplome ,credite- 
-selectarea lucrărilor ce urmează a fi 
publicate în revista  “Caietele lui Cain” 

Serviciul educaţie al 
penitenciarului Botoşani 
Prof.Napolion Ungureanu 
Scriitor Constantin Cristescu  
 
 
 
 
 

- 

12. Expoziţie  
“CE -AVEM NOI AICI !?” 
Expoziţie de  picturi  originale 
suprarealiste 

Stimularea 
imaginaţiei elevilor, 
a utilizatorilor, 
atragerea spre 
frumos, cultură şi 
creativitate 

Elevi,utilizatori 
170 

18-28.03 
  2015 

- 

Expunere de copii după picturi 
originale,suprarealiste cu semnificaţii 
duble ,prin suprapunerea mai multor 
planuri 
-expunere de poze care prin 
suprapunere dau naştere unor imagini 
amuzante. 

Biblioteca judeţeană 
Ref. I.PAVILIUC 
 
 
 
 
 
 

- 

13. Eveniment 
“ZIUA MONDIAL Ă A 
POEZIEI” 
     Ipoteşti  2015 

Sărbătorirea zilei 
mondiale a poeziei 

Scriitori ,artişti 
români şi italieni 
  80 

21 .03 
2015 

- 

Scurtă prezentare a colaborării romano-
italiene în domeniul cultural 
-recital de muzică şi poezie 
-expoziţii de pictură 
-vizitarea casei memoriale 
M.EMINESCU  

Memorialul IPOTEŞTI - 

14. Eveniment  
„GHIDUŞI ŞI GHIDUŞII” 
Ziua  Păcălelilor 
 

Întâmpinarea  zilei 
păcălelilor 

Copii 
preşcolari,elevi 
de la centrul 
social de 
zi,utilizatori 80 
 

30-31.03 
2015 

brosur
i cu 

benzi 
colora

te 

Expunere de postere cu imagini 
amuzante din viaţa cotidiană 
completate cu scurte catrene umoristice 
-caricaturi cu ghiduşii, .epigrame  

Educator  Adrian CIMPOI 
 Centrul social de zi 

- 



15. Eveniment 
„VENERĂ ŞI MADONĂ” 
Femeia în lucrările unor pictori 
celebri 

Sărbătorirea zilei 
internaţionale a 
femeii şi a 
primăverii 

Copii 
preşcolari,elevi,ut
ilizatori 
     200 

01-13.03 
  2015 

- 

.-expoziţie de postere-copii după 
picturi ale unor artişti celebri avănd ca 
subiect ,femeia 
-expunere de carte despre femei celebre 
şi scrise de femei celebre 
-vizite ghidate de la şcoli şi grădiniţe 
 

Şcoala nr.2,nr 8,grădiniţa 22 
Referend Irinuca Paviliuc-
biblioteca judeţeană 
 

- 

16. Eveniment 
“OMAGIUL EVEI”-edi ţia VIII-a 
Concurs de creaţie literară 

Atragera 
persoanelor  private 
de libertate la 
activităţi cultural 
educative 

Deţinuţi  ai 
penitenciarului  
 Botoşani  
       56 

01-12.03 
 2015 

Cărţi 
din 
donaţi
i 

.lansare concurs prin prezentarea  a una 
sau două lucrări .poezie –de la fiecare 
concurent 
-evaluare lucrări şi stabilirea 
premianţilor… 
-înmânare premii –cărţi din donaţii 
,diplome ,credite- 
-selectarea lucrărilor ce urmează a fi 
publicate în revista  “Caietele lui Cain” 

Serviciul educaţie al 
penitenciarului Botoşani 
Prof.Napolion Ungureanu 
Scriitor Constantin Cristescu  
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Expoziţie  
“CE -AVEM NOI AICI !?” 
Expoziţie de  picturi  originale 
suprarealiste 

Stimularea 
imaginaţiei elevilor 
,a 
utilizatorilor,atrager
ea spre frumos 
,cultură şi 
creativitate 

Elevi,utilizatori 
170 

18-28.03 
  2015 

- 

Expunere de copii după picturi 
originale,suprarealiste cu semnificaţii 
duble ,prin suprapunerea mai multor 
planuri 
-expunere de poze care prin 
suprapunere dau naştere unor imagini 
amuzante. 

Biblioteca judeţeană 
Ref. I.PAVILIUC 

- 

18. Eveniment 
“ZIUA MONDIAL Ă A 
POEZIEI” 
     Ipoteşti  2015 

Sărbătorirea zilei 
mondiale a poeziei 

Scriitori ,artişti 
români şi italieni 
  80 

21 .03 
2015 

- 

 
Scurtă prezentare a colaborării romano-
italiene în domeniul cultural 
-recital de muzică şi poezie 
-expoziţii de pictură 
-vizitarea casei memoriale 
M.EMINESCU .... 

 
 

Memorialul IPOTEŞTI - 

19. Eveniment  
„GHIDUŞI ŞI GHIDUŞII” 
Ziua  Păcălelilor 
 

Întâmpinarea  zilei 
păcălelilor 

Copii 
preşcolari,elevi 
de la centrul 
social de 
zi,utilizatori 
      80 

30-31.03 
2015 

..brosu
ri cu 
benzi 
colora

te 

Expunere de postere cu imagini 
amuzante din viaţa cotidiană 
completate cu scurte catrene umoristice 
-caricaturi cu ghiduşii 
.epigrame,expunere carte 
umoristică,satire şi comedii,snoave şi 
bancuri 
-vizite ghidate 

Educator  Adrian CIMPOI 
 Centrul social de zi 

- 

20. Eveniment „GHIDUŞI ŞI GHIDUŞII” 
Sărbătoarea 
păcălelilor 

    Utilizatori 
     130 

01-11 
04-2015 

- 

Expunere postere cu imagini amuzante 
– 
.vizite ale grupurilor de copii şi elevi 
-vizionare video clipuri umoristice... 
-epigrame  
-expunere carte satirică,snoave 
,bancuri,comedii,pamflete 

Scoala gimnazială 2 
Grădiniţa 22 
Scoala „Elena Rares” 

- 



21. Eveniment “ŞI IARĂŞI BAT LA POARTĂ” 
Sărbătorirea Paştelui 
la românii ortodocşi 

 Utilizatori 
   150 

11-28.04 
2015 

- 

Expunere carte tematică  
-expoziţii felicit ări,desene ,fotografii 
dedicate evenimentului pascal 
-povestiri ,legende biblice,video clipuri 
referitoare la eveniment 

 Prof . DAN Prodan 
Prof Puiu Şchiopu 
 
 
 

- 

22. 
Vizite 
ghidate 

“ŞCOALA ALTFEL” 

Popularizarea 
activităţii filialei ,a 
bibliotecii judeţene 
şi a programelor şi 
activităţilor acestora. 

Elevi 
   120 

06-11.04 
2015 

- 

Vizite ale colectivelor de elevi- 
-prezentarea bibliotecii ,a fondului de 
carte ,a programelor  şi activitatilor 
organizate şi în curs de organizare 

Înv. Mihaela Tiritelnicu şc 8 
Prof D Prodan şc.8,şc2 
Ed. T.Enescu grd.22 
 
 
 
 
 

- 

23. 
Eveniment 
 

„S-A RUPT O STRUNĂ DE 
VIOARĂ” 

Comemorarea a 60 
de ani de la trecerea 
în nefiinţă a marelui 
compozitor român 
George ENESCU. 

Elevi ,studenţi  
,pensionari 
,utilizatori 
  150 

 
04.11-05 
  2015 

- 

Expunere carte tematică... 
-microexpoziţie cu postere din viaţa şi 
activitatea artistului... 
-audiţii muzicale.. 
-videoclipuri,filme documentare... 

Şcolile „Elena Rareş”şi 
Gimnazială 2.... 
  Prof. Puiu Şchiopu 
  Prof.        Dan Prodan 

- 

24. Eveniment 
“REGI AU FOST ŞI REGI 
SUNT ÎNCĂ” 

Cunoaşterea istoriei 
neamului romănesc 

Utilizatori ,elevi 
,pensionari 
200 

11.05-
25.05 
2015 

- 

-Expunere carte  de istorie dedicată 
perioadei  monarhiei române… 
-expoziţie postere cu imagini din 
perioada  1866-1947 şi din viaţa 
monarhilor români….. 
-prezentare scurt istoric al regalităţii în 
România… 
-vizite ale elevilor .. 
-vizionari filme document…. 

Şcoala gimnazialî nr. 2 
Şcoala gen. Nr.3 
 Prof. Dan PRODAN 
 
 
 

- 

25. Expoziţie     “PAS LA PAS CU EUROPA” 

.Sărbătorirea zilei 
Europei  şi a 
independenţei 
României 

Utilizatori 
  200 

O1-20. 
  05 
2015 

- 

Expunere carte istorică referitoare la 
evenimentele din program... 
-video,hărţi,almanahuri,ghiduri 
referitoare la EUROPA 

----------- - 

26. Eveniment “COT LA COT …CU PITICOT” 

Întâmpinarea şi 
sărbătorirea zilei 
internaţionale a 
copilului 

Copii grădiniţă 
  72 

28-29 
05 
2015 

- 

Microspectacol cu  dansuri,cântecele 
,recitări,glume ,snoave... 
-expoziţie de desene  executate de 
copii... 
-vizionari videoclipuri  dedicate celor 
mici... 
-expoziţie postere cu imagini amuzante 
din viaţa copiilor însoţite de catrene 
vesele şi epigrame... 

Grădiniţa 22 
Şcoala gimnazială nr 2 
Educator Teodora Enescu 
Educator Lăcrămioara Pintilei 
Prof . Dan Prodan 

- 

27. Eveniment „COT LA COT ....CU PITICOT „ 
Sărbătorirea zilei 
internaţionale a 
copilului 

Copii grădiniţă 
   38 

01-05 
  06 
  2015 
 

- 

Microspectacol  cu recitări şi cântece 
dedicate copiilor.. 
-expoziţie desene realizate de copii 
-expunere carte pentru preşcolari.. 
-expoziţie postere cu imagini amuzante 
insoţite de catrene şi epigrame... 

Grădiniţa 22 
Educatori T Enescu 
                M Moisuc 

- 

28. Expoziţie „CREIONÂND PE EMINESCU” 
Comemorarea 
marelui poet român 

Utilizatori 
Elevi  
Preşcolari 

 13.06-
30..06 
 2015 

- 
 
Expoziţie de grafică –autori diverşi 

 
ANA şi MIHAI IACOB 
MIHAI CORNACI 

- 



   170 E¤xpoziţie calendare „Eminescu 2010-
2015-autori  Ana şi Mihai IACOB şi 
Mihai CĂTRUNA-Bucureşti 
-Expunere carte de, şi despre Eminescu 
 

 
 
 

29. Expoziţie “PE ARIPI DE LUCEAFĂR” 
Comemorare  Mihai 
Eminescu 

Utilizatori 
Cetăţeni 
 100 

13.06-16 
.07-2015 

- 

Expunere de postere pe vitrinele filialei  
.grafică inspirată din poezia 
eminesciană după Aurel 
BORDENACHE însoţite de strofe din 
lirica poetului 
 

 
 

 

30. Eveniment 

“ÎNTÂLNIRE CU 
REPREZENTANŢII 
INSTITUŢIILOR ŞI O.N.G-
urilor 

Identificarea  unor 
soluţii practice 
pentru tipurile de 
probleme cu care se 
confruntă persoanele 
private de libertate 

Persoane private 
de libertate 

18.06. 
2015 

- 

Prezentarea elementelor de interes 
pentru colaboratori privind strategia de 
Reintegrare Socială 
 

Instituţii şi O.N.G.-uri 
Penitenciar Botoşani 
 

- 

31. Eveniment 
 
„BIBLIOTECA VIE” 

Obţinerea de 
informaţii despre 
mediul 
penitenciar,despre 
oamenii care 
lucrează acolo sau 
despre persoanele ce 
au fost sau sunt 
condamnate 

cetaţeni 

26.06 
2015-06-
30 
Uvertura  
MOLL 

- 

Conversaţii cu foşti deţinuţi ,cu 
personal din domeniul operativ sau 
educativ al penitenciarului, cu directori 
de compartimente şi comandantul 
penitenciarului 

Penitenciarul Botosani 
 Biblioteca Judeţeană 

- 

32. Eveniment 

 
 

“CULOARE PENTRU 
SUFLET…PRINTRE CĂRŢI DE 
SUFLET” 

 

Prezentarea unor 
lucrări de artă 
plastică a unor 
absolvente a şcolii 
populare de artă 

Utilizatori 
Public 
200 

29.06 
11.07 
2015 

- 

Expunere lucrări  de artă 
plastică,grafică din domeniul 
peisagistic şi portretistic realizate de 4 
absolvente a şcolii populare de artă. 

Costel DORIN GRIGORUŢĂ 
Veronica MOCANU 
Lila  LUNGULESCU 
Nadia BÂRLĂDEANU 
Raluca MOCANU 
 

- 

33. expoziţie 
„CULOARE PENTRU 
SUFLET..PRINTRE CARŢI  DE 
SUFLET” 

Prezentarea unor 
lucrări ,tablouri şi 
gravuri –ale unor 
artişti plastici 
botoşăneni 

Utilizatori,public 
     160 

 
01-19-
07.2015 
 

- 

Expunerea lucrarilor plastice ... 
Sondaj asupra modului de realizare şi 
expunere... 
-propuneri pentru noi expoziţii 

Veronica Mocanu 
Lila Lungulescu 

- 

34. Eveniment  
„SERI MELANCOLICE 
EMINESCIENE”-IPOTEŞTI 
                2015 

Organizarea 
festivalului naţional 
de folk pentru copii 
şi tineret 

Copii ,public 
,pensionari 

03-05 
iulie 
  2015 

- 

Concurs de muzică folk-cu participarea 
de solişti şi formaţii din ţară şi 
Republica Moldova.. 
Recitaluri prezentate de solişti şi 
formaţii consacrate 
-premierea concurenţilor 
-spectacol şi foc de tabără... 

Memorialul Ipoteşti 
 
 
 

- 

35. Eveniment 

“SCAIUL ŞI PAIUL”-CERCUL 
EPIGRAMIŞTILOR-editia III 
În cadrul programului 
BIBLIOVACAN ŢA 

Atragerea elevilor 
,studenţilor şi a altor 
categorii de cititori 
spre creaţia  literară 
umoristică(epigrame 

Copii,elevi 
,studenţi 
Alte categorii 

09.07 
16.07 
23.07 
30.07 
 2015 

- 

-Introducere în secretele catrenelor 
vesele şi epigramelor 
-lecturări de   poezie umoristică .. 
-încercări de creaţie... 
-compuneri după o temă dată.. 

 
  
 
 
 

- 



,catrene 
vesele,schiţe 
,bancuri 
,snoave,povestiri 
amuzante 

-vizionare filme –videoclipuri 
umoristice 

 
 
 
 

36. Expoziţie 
„CULOARE PENTRU 
SUFLET..PRINTRE CARŢI  DE 
SUFLET” 

Prezentarea unor 
lucrări ,tablouri şi 
gravuri –ale unor 
artişti plastici 
botoşăneni 

Utilizatori,public 
     120 

08-31. 
08-2015 

- 

Expunerea lucrarilor plastice ... 
Sondaj asupra modului de realizare şi 
expunere... 
-propuneri pentru noi expoziţii 

Veronica Mocanu 
 Nadia Bârlădeanu 

- 

37. Eveniment  
„SCAIUL ŞI PAIUL”.CERCUL 
EPIGRAMIŞTILOR.Ed.III-a 

Antrenarea 
uztilizatorilor-elevi-
pensionari-la 
activităţi literare-
creaţii umoristice 

Utilizatori  
18 

06.o8 
13.o8 
20.08 
27.08 
2015 

- 

Iniţiere în tainele poeziei satirice 
,epigrame ,catrene ,schiţe.. 
-creaţii după teme alese  
-vizionare filme de comedie.. 
-alcătuirea unui album al cercului... 

 
Epigramişti 
Scriitori 
 

- 

38. Eveniment 
ÎNDEMN SPRE LECTURĂ-“EU 
CITESC ;EU POVESTESC”-
Faza 1-preselecţie 

Antrenarea 
persoanelor private 
de libertate în 
activităţi culturale 

Persoane private 
de libertate 
58 

20-31.08 
2015 

- 

Întocmire proiect... 
Preselecţia concurenţilor ... 
-alegerea luzcrarilor de studiu.. 
-Stabilirea criteriilor de punctare... 

Penitenciarul Botoşani  
Prof. N. UNGUREANU 
 

- 

39. 
Expoziţie  
 

„A VENIT TOAMNA-
ACOPERĂ-MI INIMA CU 
CEVA...!” 
. 
 

Întâmpinarea 
anotimpului Toamna  
cu imagini din viaţă 
şi natură..... 

 Utilizatori  
    180 

 
 
01-30.09 
2015 
 
 
 

- 

Expoziţie postere color cu imagini 
autumnasle din viaţă şi natură.. 
-audiţii muzicale –melodii dedicate 
toamnei.. 
-expunere carte poezie  dedicată 
,naturii şi anotimpurilor 

Biblioteca judeţeană  
Referent .I. PAVILIUC 

- 

40. Eveniment  
„MONOGRAFIA ORASULUI 
ŞTEFĂNEŞTI”-lansare carte –
autor LAURENŢIU MAFTEI 

Cunoaşterea ,istoriei 
,a zonelor turistice şi 
a personalităţilor  
din zona Ştefăneşti 

Cetăţeni  
Profesori ,istorici 
,edili,elevi 
  70 

06 .09 
 2015 

- 

Lansarea cărţii „Monografia oraşului 
Ştefăneşti” 
-spectacol dat cu ocazia zilelor 
oraşului... 
-prezentare scurt istoric al localitaţii – 
-manifestari sportive... 

Primaria Ştefăneşti 
 Hotel „MARIA” 
 

- 

41. Eveniment  
“ÎNDEMN LA LECTURĂ –EU 
CITESC,EU POVESTESC “-
ediţia II-faza finală 

Antrenarea 
persoanelor aflate în 
detenţie la activităţi 
cultural-literare 

Deţinuţi 
penitenciar 
BOTOSANI 
 89 

11.09 
 2015 

- 

Premierea câştigătorilor concursului de 
recenzii literare.. 
-oferirea de cărţi din donaţii din partea 
Biblioecii Judeţene,diplome şi credite  
… 
-şezătoare literară… 

Sectia educaţie a 
penitenciarului  Botoşani  
  Dir. Adj. Cristina 
LIVADARU  
 Prof. Napoleon 
UNGUREANU 
 

- 

42. Expoziţie     “PAŞI SPRE ABECEDAR” 

Familiarizarea 
şcolarilor şi a 
părinţilor cu lucrări 
ajutatoare de citire şi 
aritmetică pentru 
ciclul primar  

Scolari ,părinţi 
,învăţători 
  120 

!4-30 09 
  2015 

- 

Expunere carte  ajutătoare pentru 
învăţarea alfabetului,carte de aritmetică 
,învăţarea numerelor,jocuri distractiv –
educative.. 
-prezentarea fondului de carte a filialei 
şi a programelor,încheirea de 
parteneriate.. 
 
 

Scoala nr .8,2,11 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. expoziţie 
 
“HELLO; OCTOMBRIE !” 

Prezentarea de 
lucrări  originale –
peisaje autumnale-
ale artistilor plastici 
V. MOCANU şi 
N.BÂRLĂDEANU   

Utilizatori  
   200 

13-31.10 
  2015 

- 
Expunere lucrări artă plastică-creaţii 
originale- ce au ca subiect anotimpul 
toamna. 

Veronica MOCANU 
Nadia BÂRLĂDEANU 
 
 

-- 

44. 
Vizite 
ghidate  

 
„PAŞI TIMIZI  SPRE 
BIBLIOTECĂ”  

Popularizarea 
activitaţii filialei ,a 
bibliotecii judeţene  
a programelor şi a 
fondului de carte 
existent. 

Elevi ,copii de 
grădiniţă,învîţător

i ,educatori 
120 

14-15-10 
 2015 

- 

Vizite la şcolile din zona Griviţa ,la 
grădiniţa 22,şi la liceul Sfăntul 
STELIAN.. 
-prezentarea posibilităţilor de 
înscriere,accesare programe 
internet,activitati culturale 

Şcoala 8 
Şcoala 2 
Grădiniţa 22 
Lic Sfântul Stelian 

 
- 

45. Eveniment  “STROFE ŞTRENGARE” 

Aniversarea a 128 
de ani de la naşterea 
poetului şi 
umoristului ION 
PRIBEAGUL 

Elevi,epigramisţi  
,profesori  

60 

27-31.10 
 2015 

- 

Prezentarea biografiei poetului ... 
-expunere imagini din viaţa şi 
activitatea acestuia ... 
-lucrări reprezentative... 
-audiţii ale operei în lectura unor mari  
actori români.. 

 
Scoala NR .2 
PROF Dan Prodan 
Scriitor C. CRISTESCU 

- 

46. Eveniment  
„TELE BUZZ”-Televiziunea 
adolescenţilor 

Lansarea şi 
prezentarea 
programelor 
televiziunii 
adolescenţilor 

Elevi 
,studenţi,jurnalişti
,tineri 
reporteri,părinţi 

31.10. 
  2015 

- 

Prezentare proiect şi realizări ... 
Prezentare site TV BUZZ,emisiuni 
programate şi realizatori.. 
-propuneri de noi programe .... 

ZIARUL COPIILOR „BUZZ” 
Ioana MATFEEV 
 

- 

47. expoziţie 
 
“HELLO; NOIEMBRIE 

Prezentarea de 
lucrări  originale –
peisaje autumnale-şi 
hibernale ale 
artistilor plastici V. 
MOCANU şi 
N.BÂRLĂDEANU   

Utilizatori  
170 

01-30 
  11 
 2015 

- 
Expunere lucrări artă plastică-creaţii 
originale- ce au ca subiect anotimpul 
toamna şi începutul iernii 

Veronica MOCANU 
Nadia BÂRLĂDEANU 
 
 

- 

48. 
Vizite 
ghidate  

„PAŞI SPRE LUMINA  
CĂRŢII” 

Cunoaşterea 
activităţii bibliotecii 
,a filialei ,a 
programelor şi 
proiectelor ,a 
fondului de carte 
existent. 

Elevi 
  36 

13.11 
 2015 

- 

Vizită la filială a elevilor clasei a VIII –
a a şcolii gimnaziale nr 2 
-prezentare  fond carte 
-cunoaştere regulament înscriere şi 
participare la activităţi... 
-prezentare programe şi proiecte  ale 
filialei şi bibliotecii judeţene 

Prof. Luminiţa NEACŞU 
   Şc. 2 Botoşani 
 

- 

49. Eveniment “OAMENI CARI AU FOST” 

Comemorarea a 75 
de ani de la moartea 
tragică a savantului 
şi istoricului român 
NICOLAE IORGA 

Elevi  
   42  

27.11 
  2015 

- 

Scurt istoric al vieţii şi activităţii 
marelui savant român 
-vizionare filme documentare dedicate 
istoricului N.Iorga 
-expunere carte de...şi  despre  N. 
Iorga... 
-expoziţie postere cu imagini din viaţa 
şi activitatea politică şi didactică  a 
celui comemorat..... 

Prof DAN PRODAN 
  Şc. Gimnazială nr 2 

- 

50. Eveniment 
„LA MUL ŢI ANI !”,ROMÂNIE 
....ŢARA MEA DE DOR 

Sărbătorirea zilei 
naţionale a 
României 

Preşcolari ,părinţi 
,educatori 
   86 

27.11 
  2015 

- 
-microspectacol dedicat zilei 
României.. 
-recitări,cântece,dansuri... 

Grădiniţa nr 6 Botoşani 
 Dir. Prof.Mirela ACHIREI 
 Educator L. Acsanei 

- 



-expoziţie de desene dedicate 
evenimentului 
-Prezentare scurt istoric al României şi 
a semnificaţiei zilei de 1 Decembrie 

 Educator Aurelia 
CIOMÂRTAN 
 

51. eveniment 
„PRIETENII CĂRŢII”-edi ţia a 
III-a 

Sărbătorirea zilei 
naţionale a 
României şi 
premierea cititorilor 
fideli  ai  FILIALEI 

Utilizatori,cititori 
fideli cu peste 15 
ani  de 
frecventare a 
filialei 
      58 

03.12 
 2015 

- 

Prezentare a activităţii filialei  
-înmânarea de diplome şi premii în 
cărţi (din colectă),cititorilor invitaţi 
-amintiri ,întâmplări ,povestiri 
-expoziţie carte şi postere dedicate  
zilei naţionale 

Referent Irina Paviliuc 
Sponsori „ORIZONT-
PROIECT”.srl 
Rest.Suceava 
H.R” BELVEDERE” 
Bibliotecar C.D. Grigoruţă 

- 

52. 
Eveniment, 
colectă 

„DAR DIN DAR  se face ..RAI” 

Colectarea de jucării 
,cărţi ,încălţăminte 
,îmbrăcăminte,rechi
zite şcolare ,pentru 
copii centrului social 
de zi din 
P.Tineretului 

Copii centrului 
social  
     36 

01-31- 
  12 
2015 

- 
Popularizare actiune prin afişe... 
Colectare  obiecte şi sortare 
-predare la centrul social... 

Centrul social de zi 
 As. Adrian Cimpoi 
 

- 

53. Expoziţie  “DALBE URME PE ZĂPADĂ” 

Întâmpinarea iernii 
cu expoziţie 
tematică de lucrări 
de artă plastică 

Utilizatori  
  200 

18-31 
 12 
2015 

- 

.Expunere lucrări artă plastică cu 
imagini hibernale.... 
-expoziţie postere cu obiceiuri de iarnă 
la români 

Artişti plastici 
Veronica MOCANU 
Lili LUNGULESCU 
Nadia BÂRLĂDEANU.. 
Ref.Irina Paviliuc 
Bibliotecar C.D. Grigoruţă 

- 

54. eveniment 
„SĂRBĂTOAREA FULGILOR 
DE NEA” 

Sărbătorirea iernii şi 
întâmpinarea lui 
MOŞ CRĂCIUN 

Învăţători,părinţi 
,elevi 
      30 

18.12 
2015 

- 

Microexpoziţie cu lucrări literare şi 
plastice dedicate de elevi lui  Moş 
Crăciun şi sărbătorilor de iarnă... 
-recitări ,colinde ,urături 
,sorcove,cântecele dedicate sărbătorilor 

Şcoala „ELENA RAREŞ” 
  Clasa IV E  
 Învăţător 
    MIHAELA TIRITELNICU 
 

- 

 
 

RAPORT ACTIVITATI  REALIZAT  2015 
Secţia: Limbi Straine- Bibliotecari: Pancu Aurica, Rotaru Florentina 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  mare Lansare de carte 
Scop declarat 

atins 
160 utilizatori 

08.01.201
5 

- 
Mihail Sadoveanu – Vocatie de 

etnograf 
Autor: Angela Paveliuc Olaru 

- 

2.  mic Dor de Eminescu 
Scop declarat 

atins 
48 utilizatori 

13.01.201
5 

- 
Manifestari dedicate poetului 

national 

Scoala Generala nr.8 „Elena 
Rares” Botosani, prof.Cezar 
Ciobaca. 

- 

3.  mare Sub semnul lui Eminescu 
Scop declarat 

atins 
136 utilizatori 

16.01.201
5 

- Expozitie realizata de Gradinita : 
Floare de Colt Botosani si Clasa 

Pregatitoare B , Scoala nr. 11 
Botosani. 

Ed. Maria Bercea, Alexandra 
Ciocoiu, Alice Buta si prof.Maria 
Ostafe. 

- 



4.  mic Mica Unire prin ochi de copil 
Scop declarat 

atins 
98 utilizatori 

23.01.201
5 

- Expozitie realizata de Gradinita : 
Floare de Colt Botosani si Clasa 

Pregatitoare B , Scoala nr. 11 
Botosani. 

Ed. Maria Bercea, Alexandra 
Ciocoiu, Alice Buta si prof.Maria 
Ostafe. 

- 

5.  mic Valentine’s Day 
Scop declarat 

atins 
84 utilizatori 

13.02.201
5 

- 
Expozitie de carte 

Scoala nr. 10 Botosani si 
Biblioteca de Limbi Straine 
Botosani 

- 

6.  mare Ofranda copiilor lumii 
Scop declarat 

atins 
165 utilizatori 

28.02.201
5 

- 
Clubul Melomanilor lectia 5 

Organizator: Mirel Azamfirei si 
Biblioteca de Limbi Straine 
Botosani 

- 

7.  mic Vizita ghidata 
Scop declarat 

atins 
68 utilizatori 

18.03.201
5 

- 
Vizitarea colectiei din Biblioteca de 

Limbi Straine 

Liceul Tehnologic”Petru Rares” 
Botosani, prof. Monica Ciocan si 
Georgeta Stefan. 

- 

8.  mic La Francophonie 
Scop declarat 

atins 
68 utilizatori 

19.03.201
5 

- Celebrarea zilei Internationale a 
Francofoniei, istoricul francofoniei, 
prezentare portofolii, vizita ghidata. 

Scoala Gimnaziala nr. 11 
Botosani, prof. Mariana Drutu. 

- 

9.  mare Ziua Internationala a Poeziei 
Scop declarat 

atins 
200 utilizatori 

19.03.201
5 

- Seara de poezie, Amfiteatrul – 
festival de teatru adolescent 

Colegiul National „Mihai 
Eminescu”Botosani. 

- 

10.  mic 
Programul Scoala altfel „Sa stii mai 

multe, sa fii mai bun” 
Scop declarat 

atins 
102 utilizatori 

06.04.201
5 

- Prezentarea Bibliotecii, Prezentare 
lecturi suplimentare, vizionare film 

documentar. 

Colegiul National Mihai 
Eminescu Botosani, prof. Daniela 
Epureanu. 

- 

11.  mic 
Scoala altfel „Sa stii mai multe, sa fii 

mai bun”  
Scop declarat 

atins 
58 utilizatori 

07.04.201
5 

- Vizita ghidata, prezentarea 
Bibliotecii, vizionare desene 

animate, jocuri. 

Gradinita nr 14, ed. Silvia 
Mosneagu. 

- 

12.  mic 
Scoala altfel „Sa stii mai multe, sa fii 

mai bun”  
Scop declarat 

atins 
126 utilizatori 

08.04.201
5 

- 
Prezentarea Bibliotecii, Prezentare 
lecturi suplimentare, vizionare film 

documentar. 

Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Asachi”, Liceul Sportiv, Gradinita 
nr.21 Botosani, prof. Greta 
Petruta. 

- 

13.  mic 
Scoala altfel „Sa stii mai multe, sa fii 

mai bun”  
Scop declarat 

atins 
86 utilizatori 

09.04.201
5 

- Prezentarea Bibliotecii, Prezentare 
lecturi suplimentare, vizionare film 

documentar. 

Liceul Demostene Botez Trusesti, 
prof.Cristina Vranciu, cons. Scolar 
Daniela Buhaschi. 

- 

14.  mic 
Scoala altfel „Sa stii mai multe, sa fii 

mai bun” 
Scop declarat 

atins 
92 utilizatori 

10.04.201
5 

- Prezentarea Bibliotecii, Prezentare 
lecturi suplimentare, vizionare film 

documentar. 

Scoala nr. 11 Botosani, prof. 
Mariana Drutu. 

- 

15.  mic 
Scoala altfel „Sa stii mai multe, sa fii 

mai bun” 
Scop declarat 

atins 
38 utilizatori 

10.04.201
5 

- Prezentarea Bibliotecii, Prezentare 
lecturi interpretative, vizionare film 

documentar. 

Colegiul National Mihai 
Eminescu, prof. Veronica 
Manolache. 

- 

16.  mic Enescu 60 – moment comemorativ 
Scop declarat 

atins 
86 utilizatori 

04.05.201
5 

- Infiintarea Clubului oamenilor de 
arta, muzica, poezie. 

Violonista Marieta Baciu si poeta 
Ana – Manon Pitu. 

- 

17.  mic Marmura flamanda 
Scop declarat 

atins 
96 utilizatori 

06.05.201
5 

- 
Lansare de carte 

Autor Mariana Babiuc Marica, 
prezinta Mario Castro Navarrete. 

- 

18.  mic Ziua Europei 
Scop declarat 

atins 
66 utilizatori 

08.05.201
5 

- Cunoasterea semnificatiei zilei de 9 
mai – Ziua Europei 

Liceul Economic Botosani. 
- 

19.  mic Fericirile care dor 
Scop declarat 

atins 
98 utilizatori 

20.05.201
5 

- 
Lansare de carte Autor Luminita Amarie. 

- 

20.  mic Eminescu si copiii! 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

12.06.201
5 

- 
Recital de poezie eminesciana 

Gradinita nr.5 Botosani, 
prof.Monica Vlad. 

- 

21.  mic Clubul Oamenilor de Arta  
Scop declarat 

atins 
78 invitati 

22.06.201
5 

- In program Sergiu Celibidache, 
invitat special Mariana Ichim, 

Marieta Baciu si Biblioteca de 
Limbi Straine. 

- 



moment folcloric autentic 
romanesc. 

22.  mic 
Corpul Profesional al Mediatorilor 

din Botosani 
Scop declarat 

atins 
55 invitati 

24.06.101
5 

- Conferinta de Presa  la lansarea a 
doua proiecte sociale: Romania 

mediaza si O societate a dialogului. 

Corpul Profesional al Mediatorilor 
din Botosani si Biblioteca de 
Limbi Straine Botosani. 

- 

23.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

06.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

24.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

06.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

25.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

06.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

26.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

06.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

27.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

07.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

28.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

07.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

29.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

07.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

30.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

07.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

31.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

08.07. 
2015 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

32.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

08.07. 
2015 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu. 

- 

33.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 

atins 
18 utilizatori 

08.07. 
2015 

- 
Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu. 

- 

34.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 

atins 
52 utilizatori 

09.07.201
5 

- 
Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime. 

- 

35.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

09.07.201
5  

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate. 

- 

36.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

10.07.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

37.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

13.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

38.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

13.07.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

39.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

13.07.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

40.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

13.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

41.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

14.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

42.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

14.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

43.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

14.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

44.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

14.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 



45.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

15.07.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

46.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

15.07.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu. 

- 

47.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 
atins 

18 utilizatori 
15.07.201

5 
- 

Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu. 
- 

48.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 
atins 

52 utilizatori 
16.07.201

5 
- 

Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime. 
- 

49.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

16.07.201
5 

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 

50.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

17.07.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

51.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

20.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

52.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

20.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

53.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

20.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

54.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

20.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

55.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins  
27 utilizatori 

21.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

56.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

21.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

57.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

21.07.201
5  

- Invatarea limbii engleze 
Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

58.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
      Scop 
declarat       
atins            

33 utilizatori 
21.07.201
5  

- Invatarea limbii engleze 
Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

59.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

22.07.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

60.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

22.07.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu. 

- 

61.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 
atins 

18 utilizatori 
22.07.201

5 
- 

Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu. 
- 

62.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 
atins 

52 utilizatori 
23.07.201

5 
- 

Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime. 
- 

63.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

23.07.201
5 

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 

64.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

24.07.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

65.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

27.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

66.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

27.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

67.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

27.07.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

68.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 
atins 

32 utilizatori 
27.07.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 



69.  mic Curs de limba engleza gr. V 
           Scop 
declarat atins 

27 utilizatori 
28.07.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

70.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

28.07.201
5 
  

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

71.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

 
 
28.07.201
5 

- 

Invatarea limbii engleze Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

72.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

28.07.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

73.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

29.07.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

74.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

29.07.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu 

- 

75.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 

atins 
18 utilizatori 

29.07.201
5 

- 
Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu 

- 

76.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 

atins 
52 utilizatori 

30.07.201
5 

- 
Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime 

- 

77.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

30.07.201
5 

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 

78.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

31.07.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

79.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

03.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

80.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

03.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

81.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

03.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

82.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

03.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

83.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

04.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

84.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

04.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

85.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

04.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

86.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

04.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

87.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

05.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

88.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

05.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu 

- 

89.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 

atins 
18 utilizatori 

05.08.201
5 

- 
Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu 

- 

90.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

06.08.201
5 

- 
Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime 

- 

91.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 
atins 

36 utilizatori 
06.08.201

5 
- 

Invatarea limbii coreene 
Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 



92.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 
atins 

62 utilizatori 
07.08.201

5 
- Cunoasterea acordarii primului 

ajutor si a educatiei pentru sanatate 
Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

93.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

10.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

94.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

10.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

95.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

10.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

96.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

10.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

97.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

11.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

98.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

11.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

99.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

11.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

100.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

11.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

101.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

12.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

102.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

12.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu 

- 

103.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 

atins 
18 utilizatori 

12.08.201
5 

- 
Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu 

- 

104.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

13.08.201
5 

- 
Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime 

- 

105.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

13.08.201
5 

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 

106.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

14.08.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

107.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

17.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

108.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

17.08.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

109.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

17.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

110.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

17.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

111.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

18.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

112.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

18.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

113.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

18.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Anamaria Buche
  

- 

114.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

18.08.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

115.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

19.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 



116.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

19.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu 

- 

117.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 

atins 
18 utilizatori 

19.08.201
5 

- 
Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu 

- 

118.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

20.08.201
5 

- 
Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime 

- 

119.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

20.08.201
5 

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 

120.  mic Atelier de muzica si atelier de creatie 
Scop declarat 

atins 
28 utilizatori 

20.08.201
5 

- 
Cunoasterea artei Asociatia culturala vis-de- artist 

- 

121.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

21.08.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

122.  mic Curs de limba engleza gr. I 
Scop declarat 

atins 
30 utilizatori 

24.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Daria Ichim, 
Simona Pincoschi. 

- 

123.  mic Curs de limba engleza gr. II 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

24.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

124.  mic Curs de limba engleza gr. III 
Scop declarat 

atins 
42 utilizatori 

24.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Diana Iftime 

- 

125.  mic Curs de limba engleza gr. IV 
Scop declarat 

atins 
32 utilizatori 

24.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Eduard Codau, 
Miruna Vatavu. 

- 

126.  mic Curs de limba engleza gr. V 
Scop declarat 

atins 
27 utilizatori 

25.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Surubariu, 
Laura Aprilescu. 

- 

127.  mic Curs de limba engleza gr. VI 
Scop declarat 

atins 
49 utilizatori 

25.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Bianca Ionutas 

- 

128.  mic Curs de limba engleza gr. VII 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

25.08.201
5 

- 
Invatarea limbii engleze Coordonatori: Anamaria Buche 

- 

129.  mic Curs de limba engleza gr. VIII 
Scop declarat 

atins 
33 utilizatori 

25.08.201
5  

- 
Invatarea limbii engleze 

Coordonatori: Ioana Ferariu, 
Diana Puscasu. 

- 

130.  mic Curs de limba franceza gr. I 
Scop declarat 

atins 
26 utilizatori 

26.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Ciprian Baiceanu, 
Elena Hritcu. 

- 

131.  mic Curs de limba franceza gr. II 
Scop declarat 

atins 
29 utilizatori 

26.08.201
5 

- 
Invatarea limbii franceze 

Coordonatori: Larisa Simionescu, 
Alexandra Raileanu 

- 

132.  mic Curs de limba greaca 
Scop declarat 

atins 
18 utilizatori 

26.08.201
5 

- 
Invatarea limbii greaca Coordonatori: Ciprian Baiceanu 

- 

133.  mic 
Curs de imaginatie si creativitate gr. I 

- II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

27.08.201
5 

- 
Invatare si socializare Coordonatori: Diana Iftime 

- 

134.  mic Curs de limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
36 utilizatori 

27.08.201
5 

- 
Invatarea limbii coreene 

Coordonatori: Anamarie Buche, 
Madalina Istrate 

- 

135.  mic Atelier de muzica si atelier de creatie 
Scop declarat 

atins 
28 utilizatori 

27.08.201
5 

- 
Cunoasterea artei Asociatia culturala vis-de- artist 

- 

136.  mic 
Curs de prim ajutor si educatie pentru 

sanatate gr. I - II 
Scop declarat 

atins 
62 utilizatori 

28.08.201
5 

- Cunoasterea acordarii primului 
ajutor si a educatiei pentru sanatate 

Coordonatori: Ilie Ciobanu, 
Sabina Stahii. 

- 

137.  mic 
Inmanarea diplomelor la  cursul de 

limba engleza gr. I, II, III, IV 
Scop declarat 

atins 
137 cursanti 

31.08.201
5 

- 
  

- 

138.  mic 
Inmanarea diplomelor la  cursul de 
limba engleza gr. V, VI, VII, VIII 

Scop declarat 
atins 

151 cursanti 
01.09.201

5 
- 

  
- 

139.  mic 
Inmanarea diplomelor la  cursul de 

limba franceza gr. I, II 
Scop declarat 

atins 
59 cursanti 

02.09.201
5 

- 
  

- 



140.  mic 
Inmanarea diplomelor la  cursul de 

limba greaca 
Scop declarat 

atins 
19 cursanti 

02.09.201
5 

- 
  

- 

141.  mic 
Inmanarea diplomelor la cursul  de 
imaginatie si creativitate gr. I - II 

Scop declarat 
atins 

63 cursanti 
03.09.201

5 
- 

  
- 

142.  mic 
Inmanarea diplomelor la  cursul de 

limba coreeana 
Scop declarat 

atins 
38 cursanti 

03.09.201
5 

- 
  

- 

143.  mic 
Inmanarea diplomelor la cursul de 

prim ajutor si educatie pentru sanatate 
gr. I - II 

Scop declarat 
atins 

65 cursanti 
04.09.201

5 

- 
  

- 

144.  mic Pasi printre vise 
Scop declarat 

atins 
52 invitati 

07.09.201
5 

- 

Lansare de carte 

 Autor: Mariana Babiuc Marica, 
prefata de Mario Castro Navarrete, 
prezinta poetul Constantin 
Cristescu. 

- 

145.  mic 
Simbolismul crucii in satul traditional 

romanesc 
Scop declarat 

atins 
49 invitati 

17.09.201
5 

- 

Lansare de carte 

Autor: Angela Paveliuc – Olaru, 
prezinta preot Grigoras Gheorghe, 
program de muzica populara 
sustinut de Elena Mandrescu, 
stand cu obiecte artizanale cu 
motivul crucii realizate de Marcel 
Apalaghie. 

- 

146.  mic Vizita ghidata 
Scop declarat 

atins 
48 elevi 

24.09.201
5 

- 

Prezentarea bibliotecii 

Liceul Tehnologic”Petru Rares” 
Botosani, clasele a IX- a si a X-a, 
prof. Mihaela Artim, Monica 
Ciocan, Andreea Salariu. 

- 

147.  mic Vizita ghidata 
Scop declarat 

atins 
68 elevi 

20.10.201
5 

- 
Prezentarea bibliotecii, vizionare 

film documentar 

Scoala nr. 12 Botosani, clasele V - 
VII, prof. Octavia Buhociu si 
Carmen Vrabie. 

- 

148.  mic Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie! 
Scop declarat 

atins 
52 prescolari 

26.11.201
5 

- Recital de cantece si poezii sub 
denumirea: Ce-ti doresc eu tie, 

dulce Romanie 

Gradinita nr. 5 Botosani, prof. ed. 
Monica Vlad si Diana Dretcanu. 

- 

149.  mic E vremea colindelor 
Scop declarat 

atins 
75 prescolari 

16.12.201
5 

- Program artistic dedicat sarbatorilor 
de iarna, vizita lui Mos Craciun 

incarcat cu daruri. 

Gradinita nr. 5 Botosani, grupa 
Fluturasii prof. ed. Monica Vlad si 
Diana Dretcanu. 

- 

150.  mic Am venit sa colindam 
Scop declarat 

atins 
40 utilizatori 

18.12.201
5 

- 

Colinde de Craciun 

Liceul Tehnologic”Petru Rares” 
Botosani, clasele a IX- a si a X-a, 
prof. Mihaela Artim, Monica 
Ciocan, Andreea Salariu. 

- 
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DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  
OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1 Mic Vizită ghidată Informare 19 13.ian -  
Şcoala generală nr.8 Elena Rareş 
Botoşani, Prof. Cezar Ciobaca 

- 

2 Mic Sub semnul lui Eminescu 
Aniversare Mihai 

Eminescu 
49 

16.01 – 
30.01.201

5 

- 

Expoziţie de lucrări plastice 

Grădiniţa “Floare de 
coţ”Botoşani, Grupele: 
Muguraşii, Iepuraşii şi Pinochio + 
Ed. Maria Bercea, Alexandra 
Ciocoiu şi Alice Buta 

- 

3 Mic Despre Unire Informare 53 
26.01-

30.01.201
5 

- Expoziţie de lucrări plastice cu 
tema – Unirea Principatelor 
Romane 

Grădiniţa nr. 5 
- 

4 Mic 
Curs gratuit de initiere în utilizarea 
computerului pentru pensionari si 
persoane de vârsta a treia 

Obtinerea 
informatiei cu 

ajutorul 
calculatorului 

personal 

54 
9.02-
13.02 

- Initierea persoanelor de varsta a 
treia in utilizarea calculatorului. 
Notiuni necesare pentru a putea 
folosi calculatorul in obtinerea, 
prelucrarea sumara si transmiterea 
informatiei. Folosirea unui 
navigator internet, crearea si 
folosirea unei casute de email si 
notiuni elementare in editarea 
textului. 
 

Sabin Parvan 

- 

5 Mic Bucuria muzicii 

HÄNDEL, 
GEORG 

FRIEDRICH - 
330 ani de la 

naștere; COLE, 
NAT KING - 50 
ani de la moarte 

42 
20.02.201

5 

- 

Audiíi muzicale  NAT KING 
COLE, -  GEORG FRIEDRICH 
HÄNDEL 

Dirijor Liviu Buiuc 

- 

6 Mic 
Curs gratuit de initiere în utilizarea 
computerului pentru pensionari si 
persoane de vârsta a treia 

Obtinerea 
informatiei cu 

ajutorul 
calculatorului 

personal 

51 
9.03-
13.03 

- Initierea persoanelor de varsta a 
treia in utilizarea calculatorului. 
Notiuni necesare pentru a putea 
folosi calculatorul in obtinerea, 
prelucrarea sumara si transmiterea 
informatiei. Folosirea unui 
navigator internet, crearea si 
folosirea unei casute de email si 
notiuni elementare in editarea 
textului. 
 

Sabin Parvan 

- 

RAPORT ACTIVITATI  REALIZAT  2015 
Secţia: Mediateca - Bibliotecari: Țugui Dorel, Viziteu Dumitru 
 



7 Mic Bucuria muzicii 

BACH, JOHANN 
SEBASTIAN 
(1685–1750) 
compozitor si 
organist german; 
330 ani de la 
naștere /21 mar 

 

31 
20.03.201

5 

- 

Audiíi muzicale  Johann Sebastian 
BACH 

Dirijor Liviu Buiuc 

- 

8 Mic 
„Şcoala altfel” – Biblioteca prietena 
mea 

Informare, 
învăţare 

16 7.04.2015 
- Vizită ghidată – vizionare film 

„Cartea junglei”  Grădinița nr. 24, 
grupa mare 

Ed. Braşoveanu Aurora 
- 

9 Mic 
„Şcoala altfel” – Biblioteca prietena 
mea 

Informare, 
învăţare 

33 8.04.2015 
- Vizită ghidată – vizionare film 

„Cartea junglei”  Sc. 7, cl.I-a 
Inv. Vătavu 

- 

10 Mic 
„Şcoala altfel” – Biblioteca prietena 
mea 

Informare, 
învăţare 

18 9.04.2015 
- Vizită ghidată – vizionare film 

„Cartea junglei”  Grădinița nr. 24, 
grupa mare 

Ed. Caşlaru Doina 
- 

11 Mic 
„Şcoala altfel” – Biblioteca prietena 
mea 

Informare, 
învăţare 

43 
10.04.201

5 

- Vizită ghidată – vizionare film  
documentar„Franţa”  Sc.6 Cl.V-a 
A,B 

Prof. Măntăluţă Dorina 
- 

12 Mic 
Curs gratuit de initiere în utilizarea 
computerului pentru pensionari si 
persoane de vârsta a treia 

Obtinerea 
informatiei cu 

ajutorul 
calculatorului 

personal 

54 
20.04-
24.04 

- Initierea persoanelor de varsta a 
treia in utilizarea calculatorului. 
Notiuni necesare pentru a putea 
folosi calculatorul in obtinerea, 
prelucrarea sumara si transmiterea 
informatiei. Folosirea unui 
navigator internet, crearea si 
folosirea unei casute de email si 
notiuni elementare in editarea 
textului. 

Sabin Parvan 

- 

13 Mic Enescu 60 – moment comemorativ 
60 de ani de la 

moartea 
compozitorului 

34 4.05.2015 
- 

Invitati: violonista Marieta Baciu, 
poeta Ana-Manon Pitu 

Sectia de Limbi straine 
- 

14 Mic 
Lansare de carte – Luminita Amarie – 
Fericirile care DOR  

Informare 
invatare 

41 
20.05.201

5 
- Lansarea cartii Fericirile care DOR 

de Luminita Amarie 
Sectia de Limbi Straine 

- 

15 Mic 
Curs gratuit de initiere în utilizarea 
computerului pentru pensionari si 
persoane de vârsta a treia 

Obtinerea 
informatiei cu 

ajutorul 
calculatorului 

personal 

54 
16.06-
22.06 

- Initierea persoanelor de varsta a 
treia in utilizarea calculatorului. 
Notiuni necesare pentru a putea 
folosi calculatorul in obtinerea, 
prelucrarea sumara si transmiterea 
informației. Folosirea unui 
navigator internet, crearea si 
folosirea unei căsuţe de email si 
noțiuni elementare in editarea 
textului. 

Sabin Parvan 

- 

16 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
62 

06.07.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

17 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
14 

07.07.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 



18 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
49 

09.07.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

19 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
16 

10.07.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

20 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
58 

13.07.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

21 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
11 

14.07.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

22 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
9 

15.07.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 

23 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
46 

16.07.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

24 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
24 

17.07.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

25 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
55 

20.07.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

26 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
10 

21.07.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

27 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
12 

22.07.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 

28 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
45 

23.07.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

29 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
19 

24.07.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

30 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
58 

27.07.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

31 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
11 

28.07.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

32 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
10 

29.07.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 

33 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
48 

30.07.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

34 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
21 

31.07.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

35 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
56 

03.08.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

36 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
11 

04.08.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

37 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
10 

05.08.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 



38 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
47 

06.08.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

39 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
18 

07.08.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

40 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
54 

10.08.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

41 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
13 

11.08.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

42 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
11 

12.08.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 

43 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
43 

13.08.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

44 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
16 

14.08.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

45 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
52 

17.08.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

46 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
9 

18.08.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

47 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
12 

19.08.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 

48 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
44 

20.08.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

49 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
20 

21.08.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

50 Mic BiblioVacanţa - Informatică 
Informare+ 

invăţare 
51 

24.08.201
5 

- 9-10 grupa I cl I-IV 
11-12 grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl V-VIII 

Şurubariu Ioana, Ungureanu 
Gabriel, Ştefan Pricope, George 
Rohoyeanu 

- 

51 Mic BiblioVacanţa - Fizică 
Informare+ 

invăţare 
9 

25.08.201
5 

- 
10-11 grupa I 

Cucuet Silviu, Roşca Ştefania, 
Rotaru Andreea 

- 

52 Mic Bibliovacanta + Biologie 
Informare+ 

invăţare 
8 

26.08.201
5 

- 
10-11 grupa I Grădinaru Ştefan 

- 

53 Mic BiblioVacanţa + Matematică 
Informare+ 

invăţare 
39 

27.08.201
5 

- 10-11 grupa I cl I-IV din 16.07 
11-12 Grupa II cl V-VIII 
12-13 grupa III cl IX-XII 

Bernat Diana, Leonte Dan, Rotaru 
Andreea, Vraciu Adrian 

- 

54 Mic Bibliovacanta + Chimie 
Informare+ 

invăţare 
16 

28.08.201
5 

- 9-11 grupa I chimie organica 
11-14 grupa II chimie anorganica 

Arsene Laura, Roşca Ştefania 
- 

55 Mic 
Simbolismul crucii in satul traditional 
romanesc 

Lansare de carte 56 
17.09.201

5 

- Lansarea albumului " Simbolismul 
crucii in satul traditional 
romanesc" , autorAngela Paveliuc-
Olariu. 
Prezinta: Preot Grigoras Gheorghe 
Program de muzica populara 
sustinut de Elena Mandrescu 
Stand cu obiecte artizanale cu 

Sectia de Limbi Straine 

- 



motivul crucii realizate de mesterul 
Marcel Apalaghiei. 
 

56 Mic Vizită ghidată Informare 46 
24.09.201

5 

- Liceul Tehnologic "Petru Rares" 
Botosani, clasele a IX-a si a X-a. 

Profesori: Mihaela Artim , Monica 
Ciocan, Andreea Salariu 

 

- 

57 Mic Bucuria muzicii 

BERNSTEIN, 
LEONARD 
(1918–1990) 

pianist, dirijor si 
compozitor 

american; 25 ani 
de la moarte /14 

oct 

27 
16.10.201

5 

- 

Audiíi muzicale  LEONARD 
BERNSTEIN 

Dirijor Liviu Buiuc 

- 

58 Mic Vizită ghidată Informare 51 
20.10.201

5 

- Şcoala nr.12 cl. V+VII 
Prof. Buhociu Octavia, 
 Prof. Vrabie Carmen 

Vizionare documentar Paris 

 

- 

59 Mic 
Curs gratuit de initiere în utilizarea 
computerului pentru pensionari si 
persoane de vârsta a treia 

Obtinerea 
informatiei cu 

ajutorul 
calculatorului 

personal 

32 
02-06 

11.2015 

- Initierea persoanelor de varsta a 
treia in utilizarea calculatorului. 
Notiuni necesare pentru a putea 
folosi calculatorul in obtinerea, 
prelucrarea sumara si transmiterea 
informației. Folosirea unui 
navigator internet, crearea si 
folosirea unei căsuţe de email si 
noțiuni elementare in editarea 
textului. 

Sabin Parvan 

- 

60 Mic 
Curs gratuit de  limba engleza pentru 
pensionari si persoane de vârsta a 
treia 

Invatare 55 
09-13 

11.2015 

- 
Invatarea limbii engleze - cursuri 
pentru incepatori 

Mihaela Vamanu 
- 

61 Mic E vremea colindelor  68 
16.12.201

5 

- Program artistic dedicat sarbatorilor 
de iarna, 

Gradinita nr.5 Botosani, grupa 
Fluturasii, prof. ed. Monica Vlad 

Sectia de Limbi Straine 

- 

62 Mic Bucuria muzicii 

BEETHOVEN, 
LUDWIG VAN 
(1770–1827) 
compozitor si 
pianist german; 
245 ani de la 
naștere /17 dec 

 

31 
 

17.12.201
5 

- 

Audiţii muzicale Ludwig Van 
Beethoven 

Dirijor Liviu Buiuc 

- 
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) DESCRIEREA PROGRAMULUI / PROIECTULUI  

OBS 

DESCRIEREA SUMARĂ  CO-ORGANIZATORI 

1.  mediu 
Eveniment: ”Zilele Eminescu” - Pe 
urmele lui Eminescu 

Aniversarea și 
sărbătorirea 
poetului național 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani, Liceul ”Sf. 
Stelian” Botoșani 

14.01.2015 

- 
Prezentarea biografiei ”Mihai 
Eminescu”  

Elevi și profesori de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani, 
Liceul ”Sf. Stelian” Botoșani 

- 

2.  mediu 
Eveniment: 24 Ianuarie 1859 
”Unirea Principatelor Române” 

Sărbătorirea a 155 
de ani de la 
Unirea 
Principatelor 
Române 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

23.01.2015 

- 

Prezentarea Unirii  
Expoziție de carte 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

3.  mediu Eveniment: ”Citesc , deci exist”! 
Popularizarea 
activităților din 
biblioteca 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

28.01.2015 
- 

Stimularea interesului elevilor 
pentru lectură 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

4.  mediu 
Eveniment:  ”Dragobetele,  ziua 
iubirii” 

Sărbătorirea 
dragostei și a 
tinereții 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

24.02.2015 
- 

Cine este Dragobetele și de ce 
se serbează? 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

5.   mediu 
Eveniment:  ”Prin lumea 
poveștilor” 

Stimularea 
interesului pentru 
lectură 

Preșcolari de la 
Grădinița nr. 16 
Botosani 

27.02.2015 

-  Să răsfoim cărți  în perioada 
preșcolară și școlară mică 
pentru protejarea abandonului 
școlar 

Preșcolari de la Grădinița nr. 16 
Botosani 

- 

6.  mediu 
Eveniment ”Ion Creangă” – viața și 
opera 

Expoziție de carte 
Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

05.03.2015 
-  Prezentare 

 Expoziție de carte 
Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

7.  mediu 
”Cei mici transformă viitorul în 
mărțișor” 

Expoziție de carte 
Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

02-07.03.2015 
- 

Descrierea însemnătatea 
mărțișorului 

Elevi din clasele II - IV Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

8.  mediu Eveniment: ”Dulce, dulce, mamă!” 
Sărbătorirea și 
aprecierea mamei 

Elevi și învățători de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

06.03.2015 
- Activitate închinată mamei, în 

general femeii, expoziție de 
desene, felicitări 

Grădinița nr. 16 Botoșani 
- 

9.  mediu Eveniment ”Vine, vine, iepurașul” 
Prevestirea 
sărbătorii Paștelui 

Elevi și învățători de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

09.04.2015 
- 

Expozitie de desene 
Expoziție de ouă încondeiate 

Elevi din clasa a III a  Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 
 
 

10.  mediu Lectura – Cea   mai buna învățătură 
Vizitarea secției 
bibliotecii 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

17.04.2015 
- Familiarizarea elevilor cu 

marile valori ale culturii și 
științei universale 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

11.  mediu ”Ziua bibliotecarului” 
Sărbătorirea și 
cunoașterea 
bibliotecii 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

23.04.2015 
- Istoria bibliotecii 

Sugestii și  îndrumări pentru 
lectură 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

12.  mediu „Ziua Europei” 
Sărbătorirea și 
cunoașterea 
Europei 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

08.05.2015 
- 

Ascultarea de casete audio - 
video 

Elevi din clasele VII-VIII 
Școala  Gimnazială nr. 16 
Botoșani 

- 



13.  mediu ”Cartea cel mai bun prieten!” 
Expoziție de carte 
Vizită ghidată 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

22.05.2015 
- Educarea copiilor în spiritul 

dragostei față de carte și 
cunoaștere 

Elevi din clasele I-VIII  
Școala  Gimnazială nr. 16 
Botoșani 

- 

14.  mediu „Vreau sa-mi citeşti” 
Atelier de lectura 
de ziua copilului 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

01.06.2015 
- 

Creşterea atractivităţii la 
lectura 

Elevi din clasele I-VIII  
Școala  Gimnazială nr. 16 
Botoșani 

- 

15.  mediu „Lectură în parc” 
Răsfoirea cărţilor 
în parc 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

12.06.2015 
- 

Cartea şi natura - Buni 
prieteni 

Elevi din clasele I-III 
Școala  Gimnazială nr. 16 
Botoșani 

- 

16.  mare Să-l cunoaştem pe Eminescu Expoziţie de carte 
Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

16.06.2015 
- 

Recital închinat lui Eminescu 
Elevi din clasa a V-a 
Școala  Gimnazială nr. 16 
Botoșani 

- 

17.  mediu Eroii cărţilor citite 
Concurs de 
desene 

 Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

17.07.2015 
- 

Cel mai frumos desen va fi 
premiat 

Elevi din clasele I-III 
Școala  Gimnazială nr. 16 
Botoșani 

- 

18.  mediu 
Bibliovacanţa „Voluntar în 
bibliotecă” 

Antrenarea 
elevilor la 
activităţi 
organizate de 
bibliotecă 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

23.07.2015 

- 
Prezentarea şi participarea 
elevilor la activităţile 
bibliotecii 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

19.  mediu „Cartea de vacanţă” 
Hărţi, Pliante, 
Ghid 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

14.08.2015 
- 

Recomandări pentru 
petrecerea vacanţei 

Elevi din clasele V-VIII Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

20.  mediu „Revedere” la sunetul clopoţelului 

Reacomodarea cu 
profesorii scolii. 
Recomandări 
pentru lectură. 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

15.09.2015 

- 
Prezentarea noutăţilor 
editoriale - Recomandări 

Elevi și profesori de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

21.  mediu „Hai sa fim prieteni” 
Proiect social – 
educativ.  Copii 
cu deficiente 

Elevi, profesori, 
psihologi si pedagogi de 
la Școala  Gimnazială 
nr. 16 Botoșani 

07.10.2015 

- Colaborarea bibliotecii cu  
psihologi si pedagogi prin 
organizarea de activitati 
interactive pentru copii  cu 
nevoi speciale 

Elevi, profesori, psihologi si 
pedagogi de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

22.  mediu „File de toamna” 
Expozitie de 
carte, recitaluri de 
poezii 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

23.10.2015 
- 

Toamna văzuta prin expoziţii 
si desene 

Elevi și profesori de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 

- 

23.  mediu „Micul astronom” 

Expoziţie de 
carte. Lumea 
copiilor in 
univers. 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

4.11.2015 

- 
Fascinaţia universului, despre 
spaţiul cosmic. 

Elevi și profesori de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 
(clasele V-VIII) 

- 

24.  mediu „Cu cartea la cei mici” 
Proiect cultural 
educativ 

Copii cu vârsta 
preşcolară 

17.11.2015 
- Aducerea cărţii şi organizarea 

activităţilor cu cartea direct în 
grădiniţe. 

Grupa Mică şi Pregătitoare 
Şcoala nr. 16 Botoşani 

- 

25.  mediu „Ziua Naţională a României” 
Sărbătorirea zilei 
României şi a 
Românilor 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

27.11.2015 
- 

Serbare aniversară, prezentare 
istorică, vizionare filme 

Elevi și profesori de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 
(clasele V-VIII) 

- 

26.  mediu 
Spectacol de colinde „Acolo sus 
lângă lumină” 

Pregătire pentru 
sărbătorile de 
iarnă 

Elevi și profesori de la 
Școala  Gimnazială nr. 
16 Botoșani 

16.12.2015 
- 

Spectacol de colinde şi urări 
pentru  Sărbătorile de iarnă 

Elevi și profesori de la Școala  
Gimnazială nr. 16 Botoșani 
(clasele V-VIII) 

- 



 
 
 
 

 
 
 

Activit ăţi desfăşurate în cadrul bibliotecii 
- filial ă penitenciar - “Mihai Eminescu” 

- 2015 – 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data Prezentare 

01. 
Şezătoare literară – Eminescu  -poet  
romantic 

13.01. Au participat 47 de deţinuţi 

02. 
Cenaclul literar - 
Portretul artistului în tinereţe  

14.01. 

Patru deţinuţi redactori ai revistei Caietele lui 
Cain au participat la Biblioteca Judeţeană 
Mihai Eminescu, cu ocazia Zilei Culturii 
Naţionale / Zilele Mihai Eminescu  -În 
colaborare cu doamna dir. prof. Cornelia 
Viziteu 

03. 
Concurs tematic  
24 Ianuarie 1859 – Unirea 
Principatelor Române 

24.01. 231 de concurenţi 

04. 
Concurs de creaţie literară - 
Omagiu Evei - ediţia a VIII-a 
.Şezătoare literară  

21.02.-
06.03. 

Poezie-39 de concurenţi.În colaborare cu 
filiala Grivi ţa ;bibliotecar  Al. Vasilache şi 
C.Cristescu. La şezătoare au participat 49 de 
deţinuţi.Au recitat concurenţii câştigători . 

05. 
Şezătoare literară  Argumente 
pentru…Poezie 23.03. 

Activitatea a marcat  Ziua Mondială a 
Poeziei.Au participat 23 de deţinuţi 

06. 
Concurs  de creaţie literară –Poezie 
de …puşcărie  ediţia a VII-a  

martie-
iunie 

Concurs organizat de Direcţia de Reintegrare 
Socială Bucureşti-17 concurenţi-Am obţinut 
un loc III 

07. 
Concurs –Îndemn la lectură-Eu 
citesc,eu povestesc ediţia a II-a 

20.08-
14.09. 

58 de concurenţi.În colaborare cu filiala 
Griviţa- bibliotecar dl. Al. Vasilache 

08. 
Program educaţional Universul 
cunoaşterii modulul  Literatura 
Română 

martie-
decembrie 

42 de deţinuţi 

09. Cititori 2015 Sem.I-350 cititori  ;Sem.II 325 cititori 
10. Volume împrumutate 2015 Sem. I -1867 vol. ; Sem.II -1550 vol. 

  
 

                                                                                                           05.01.2016 
 
 
 
             Întocmit, 
                            N. I. Ungureanu 

  

Ministerul Justi ţiei 
Penitenciarul Botoşani 
Serviciul Educaţie 

Biblioteca Judeţeană
„Mihai EMINESCU” 



Promovarea imaginii și patrimoniului bibliotecii ca centru cultural şi de informare s-a realizat 
și prin participarea la diverse manifestări culturale, locale și naționale, organizate în 
parteneriat cu numeroase instituții, asociații și foruri culturale (festivaluri, simpozioane, gale, 
expoziții etc.).   
 
- 14 Ianuarie 2015  - Indrumare metodologica  la Biblioteca Comunala Rauseni – Botosani. 
- 19 Ianuarie 2015 - Indrumare metodologica la Biblioteca Comunala Prajeni. 
- 23 Ianuarie 2015 – Participare la Simpozionul „Unirea  Principatelor Romane – Oameni 

si Fapte. Semnificatii” – Muzeul Judetean Botosani. 
- 09 Februarie 2015 -  10 februarie 2015 – Indrumare metodologica Biblioteca Comunala 

Rauseni. 
- 13 – 14 Februarie 2015 – Participare la Simpozionul International „ Grigore Vieru, poet 

al sufletului romanesc”- editie jubiliara, organizat de Liceul cu Program Sportiv Botosani. 
- 04 Martie – Participare la  editia  3-a „Martisoare pentru suflet” organizat de Directia  

Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani. 
- 13 Martie 2015 – Participare la Targul de carte – Iasi. 
- 20 Martie 2015 – Participare la Muzeul de Istorie si Arheologie Piatra Neamt – Expozitia  

„Mihai Eminescu in arta medaliei”. 
- 3 Aprilie 2015 – Comisia de evaluare a Managementului Bibliotecii „I.G. Sbiera” 

Suceava. 
- 22 Aprilie 2015 – „Comemorarea a 100 de ani la Genocidul  Armean” – Comunitatea 

Armenilor din Botosani. 
- 23 Aprilie 2015 – Participare la „Targul Mesterilor Populari”- editia a IX-a, organizat de 

Centrul Judetean pentru  Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botosani. 
- 8 Mai 2015 – Participare  la  Simpozionul „ Semnificatiile unei zile istorice – 9 mai”, in 

Sala Polivalenta a Muzeului Judetan Botosani. 
- 14 Mai 2015 – Participare la evenimentul „Programul  Europa pentru Cetateni” (2014- 

2020),  desfasurat la Prefectura Botosani, sala „Nicolea Iorga”. 
- 18 Mai 2015 – Participare la  spectacolul prezentat de Teatrul „Vasile Alecsandri” Iasi pe 

scena amfiteatrului prof. „Gica Gradinariu” – Pomarla. 
- 4 Iunie 2015 – Participare la Targul de carte „Gaudeamus” Cluj Napoca. 
- 26 Iunie 2015 – Participare  la Proiectul „Biblioteca Vie”, activitate inedita unde cartile 

sunt oamenii cu care cititorii inter- relationeaza  - Campanie initiata de Administratia 
Nationala a  Penitenciarelor . 

- 4 Iulie 2015 – Participare la Festivalul  National de  muzica Folk pentru copii si tineret   
„Seri Melancolice Eminesciene”editia  a VI-a – Memorialul Ipotesti. 

- 28 Iulie 2015 -  Participare la Sesiunea de prezentare a Programului National „Raftul cu 
initiativa” la Biblioteca Judeteana „I.G. Sbiera” Suceava. 

- 13 – 19 August 2015 – Participare la „Intalnire franco – romana- Invitatie la voiaj” editia 
VIII-a, Memorialul Ipotesti. 

- 16 August 2015 – Participare la  Sarbatorirea scolilor din Comuna Vlasinesti - 150 de ani 
de invatamant  institutionalizat. 

- 6 Septembrie 2015 – Participare la lansarea cartii „Monografia orasului Stefanesti” – Sala 
de activitati culturale a orasului Stefanesti. 

- 17 Septembrie 2015 – Participare la manifestarea „Clusium la ceas aniversar”`– Cluj 
Napoca. 

- 24 Septembrie 2015 – Participare  la „ Acta Moldaviae Meridionalis”- Sesiune Nationala 
de Comunicari Stiintifice – Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui. 

- 26 septembrie – Participare la expozitia „Sub semnul lui Marte. Armele de-a lungul 
timpului” la Muzeul Judetean Botosani. 



- 8 Octombrie 2015 – Participare la  Conferinta  de inchidere a Proiectului „Parteneriat 
pentru Reintegrare si Incluziune Sociala  a Oamenilor in Nevoie”- Penitenciarul Botosani. 

- 17 Octombrie 2015 – Participare la manifestarea culturala desfasurata la Clubul Copiilor 
din Saveni  – Lansare de carte. 

- 23 Octombrie 2015 -  Participare la  „Zilele Teatrului Mihai Eminescu” – editia a IX -a . 
- 29 Octombrie 2015 – Participare la „Dialog Moldav: Eminescu  -  Vieru”- Sala Teatrului 

„Mihai Eminescu” Botosani, organizat de  Funadatia „Nicoara” - Botosani 
- 17 Noiembrie 2015 – `Participare la „Sesiunea de prezentare Studii Eminescologice”  la 

Universitate „Al. I. Cuza”  – Facultatea de Filologie Iasi. 
- 18 Noiembrie 2015 – Participare la Targul de carte „Gaudeamus” Bucuresti. 
- 26 Noiembrie 2015 – Participare la  intalniri pe teme de biblioteconomice la Biblioteca 

Gh. Asachi Iasi  „ Festivalul Teodorenii”. 
- 28 Noiembrie 2015 – Participare la  „Zilele Nicolae Iorga” – Muzeul Judetean Botosani. 
- 02 Decembrie 2015 – Participare la Simpozion National de Numismatica al Societatii 

Romane de Numismatica  - Busteni. 
 

Cursuri organizate de Biblioteca Județeană  in anul 2015 
pentru comunitatea botoșăneană 

 
- 30 ianuarie 2015 – Clubul lectura pentru scolari - "Cititul, o soluție contra plictiselii".   
- 31 ianuarie 2015 – Concurs de Table – participa cititorii şi simpatizanţii bibliotecii, 

iubitorii de literatură şi întreceri sportive. 
- 28 februarie 2015 – Clubul Melomanilor- serate dedicate iubitorilor de muzică clasică și 

de artă, invitat special, distinsul profesor, dirijor şi compozitor, maestrul Sabin Păutza.  
- 09-13 martie2015  - Cursuri de iniţiere în studiul calculatoarelor şi Internetului , destinat 

cu precădere seniorilor. 
- 16 – 20 martie 2015 - Cursuri de iniţiere  de limba engleză, destinat cu precădere 

seniorilor. 
- 19 martie 2015 – Clubul “Seara de poezie”  - seara dedicată poeziei. 
- 20-24 aprilie 2015 - Cursuri de iniţiere în studiul calculatoarelor şi Internetului , destinat 

cu precădere seniorilor. 
- 04 mai 2015- înfiinţarea Clubului Oamenilor de Artă, deschis tuturor iubitorilor de frumos 

din judeţul Botoşani. Prin înfiinţarea acestui club, instituţia doreşte să contribuie la 
strategia de dezvoltare culturală, care să transforme Botoşaniul, judeţ în care au văzut 
lumina atât de multe personalităţi marcante ale României,  într-un pol cultural european.    

- 16  - 22 Iunie 2015 - Cursuri de iniţiere în studiul calculatoarelor şi Internetului , destinat 
cu precădere seniorilor. 

- 22 iunie 2015 - Clubul Oamenilor de Artă - “Sergiu Celibidache – Maestru devenit mit”. 
- În perioada iulie-septembrie 2015 la bibliotecă s-a organizat  CLUBUL DE VACANŢĂ 

GRATUIT  din cadrul programului  Bibliovacanța, care s-a adresat tuturor categoriilor de 
vârsta:Clubul de engleză; Clubul de franceza; Clubul de germană ; Clubul de spaniolă ; 
Curs se limba turcă, Clubul de gramatică ; Clubul de matematică ; Clubul de chimie - 
fizică; Clubul de biologie ; Clubul de geografie; Clubul de desen; Clubul colecționarilor 
(colecții si colecționari); Clubul epigramiștilor; Clubul de  Lecturi publice; Clubul de șah; 
Club IT; Micii reporteri, Atelierul Fanteziei, Clubul de GO, Atelierul de jocuri distractive, 
Clubul de blogging, Arta din hârtie, Curs de prim – ajutor, Clubul public speaking.  

- 02 - 06 noiembrie 2015 – Cursuri de iniţiere în studiul calculatoarelor şi Internetului , 
destinat cu precădere seniorilor. 

- 09 – 13 noiembrie 2015 - Cursuri de iniţiere  de limba engleză, destinat cu precădere 
seniorilor. 



- 25 noiembrie 2015- Clubul tinerilor dramaturgi - „Olimpiada Tinerilor Dramaturgi”- 
concurs de scenete, organizat de Cenaclul Literar “Junimea Junior”, de la Şcoala 
Gimnazială nr. 13 Botoşani. 

- 26 noiembrie 2015 – Clubul de lectura – colocviu la care participă elevii alături de parinţi. 
- 2 decembrie 2015 -  Clubul tinerilor dramaturgi -  „Olimpiada Tinerilor Dramaturgi”- 

concurs de scenete, organizat de Cenaclul Literar “Junimea Junior”, de la Şcoala 
Gimnazială nr. 13 Botoşani. 

- 9 decembrie 2015 -  Clubul tinerilor dramaturgi -  „Olimpiada Tinerilor Dramaturgi”- 
concurs de scenete, organizat de Cenaclul Literar “Junimea Junior”, de la Şcoala 
Gimnazială nr. 13 Botoşani. 

- 16 decembrie 2015-  Clubul tinerilor dramaturgi -  „Olimpiada Tinerilor Dramaturgi”- 
concurs de scenete, organizat de Cenaclul Literar “Junimea Junior”, de la Şcoala 
Gimnazială nr. 13 Botoşani. 

 
 
Proiecte realizate ca partener/coproducător. 
 

Partener   Data 
încheierii  

Parteneriat 

Titlu/ Tema 
Perioada de desfăşurare 

Observaţii/Scopul 

Colegiul Tehnic 
”Gheorghe Asachi” 
Botoșani 

17.01.2014 Proiect educational 
”Clubul Asachi te 
ascultă!” -  Parteneri  în 
creație și informare 
Mai 2014 – Iunie 2015 

Elevii implicați în proiect vor 
realiza în colaborare cu 
reprezentatul bibliotecii,  
materialul redacțional compus 
din articole, fotografii legate de 
teme: comunicație, radio, media. 

Administrația Națională a 
Penitenciarelor- Botoșani, 
Biblioteca Județeană ”I. 
G. Sbiera” - Suceava 

11.04.2014 Proiect  Internațional 
Acord de Parteneriat 
”Carte pentru deținuții 
români aflați în sistemele 
penitenciare din alte țări” 
Aprilie 2014 – Aprilie 
2015 

”Carte pentru deținuții români 
aflați în sistemele penitenciare 
din alte țări” – ini țiat de 
Administrația Națională a 
Penitenciarelor- Botoșani  în 
colaboare cu Eudoxiu 
Hurmuzachi pentru românii de 
pretutideni. 

Școala Gimnazială nr. 8 
”Elena Rareș” Botoșani 

26.09.2014 Proiect educational 
”Carte, glas de cuvinte 
vrăjite” Ianuarie 2015 – 
Iunie 2015 

Colaborare  în vederea 
dezvoltării unor activități de 
stimulare a elevilor pentru 
lectură. 

Școala Gimnazială nr. 17 
Botoșani 

06.10.2014 Proiect educational 
”Biblioteca -  o lume a 
cărților”  Octombrie 2014 
– Iunie 2015 

Educarea elevilor în sensul 
receptării valorilor culturale, 
stimularea interesului pentru 
lectură, formarea competențelor 
de lectură în vederea asigurării 
succesului școlar. 

Colegiul Economic 
”Octav Onicescu” 
Botoșani 

02.10.2014 Proiect  educational 
”Acces la cultura 
informațională” 
Septembrie 2014 – 
Septembrie 2018 

Dezvoltarea sistemului 
informatic al Centrului de 
Documentare și Informare al 
Colegiului Economic ”Octav 
Onicescu” Botoșani 

Grădinița Program 
Prelungit nr. 22 Botoșani 

9.10.2014 Proiect educational ”Carte 
frumoasă,  cinste cui te-a 
scris”   Octombrie 2014 – 
Iunie 2015 

Familiarizarea copiilor cu lumea 
cărților. 
Cunoașterea condițiilor în care 
se păstrează cărțile. 



Cunoașterea importanței cărților 
în viața oamenilor. 

Grădinița Program 
Prelungit nr. 23 Botoșani 

20.01.2014 Proiect educational „Sa 
citim pentru mileniul III” 
Octombrie 2014 – Iunie 
2015 

Stimularea interesului pentru 
lectura si desprinderea mesajelor 
educative din cadrul povestilor. 

Inspectoratul  Scolar 
Judetean Botosani, 
Asociatia Invatatorilor 
Botosani, Asociatia 
Parintilor (Scoala 
Gimnaziala nr. 7), Scoala 
Gimnaziala nr. 7 
Botosani 

03.11.2014 Concursul Interjudetean 
“Pasi spre  viitor” 
Concurs de limba  si 
literatura romana adresat  
elevilor din  clasele II- 
VIII, invatatorilor 
institutori si cadrelor 
didactice din judet si din 
tara  
Ianuarie 2015 – Iunie 
2015 

Valorificarea nivelului de 
pregatire a copiilor raportat la 
cerintele curriculumului, a 
capacitatii de exploatare  a 
potentialului cognitiv, afectiv – 
emotional, precum si gradul de 
dezvoltare a  atitudinilor, 
comportamentelor si strategiilor 
dobindite in scoala. 

Inspectoratul  Scolar 
Judetean Botosani,  
Scoala Gimnaziala nr. 7 
Botosani 

03.11.2014 Concurs National de Arta 
Plastica - Domeniul 
cultural - artistic, arte 
vizuale  “Porni 
Luceafarul”Editia a IX –a  
 Octombrie 2014 - Martie 
2015 

Activitate dedicată memoriei 
marelui  Luceafar al poeziei 
romanesti. 

Şcoala Gimnaziala nr. 7 
Botosani 

05.11.2014 Proiect educational 
“Concurs  interdisciplinar 
Septempunctato” 
“Festivalul de lectura 
Zumaricale” Noiembrie 
2014 - Noiembrie 2015 

Formarea competentelor de 
abordare plurivalenta a unui 
aspect din  realitate si integrare a 
acestuia in propriul sistem de 
valori pentru elevi, valorificarea 
lecturilor particulare ale elevilor 
atât în exprimare scrisă cât şi 
orală. 

Şcoala Gimnaziala 
„Octav Bancila” Corni, 
Casa Corpului Didactic 
Botosani, Palatul Copiilor 
Botosani, Parohia ”Sfintii 
Arhangheli Mihail si 
Gavril” Corni 

14.11.2014  Proiect Educativ 
Interjudeţean- Domeniul 
cultural artistic, literatură  
“Lumea povestilor” Editia 
a III-a 
23 februarie 2015 – 15 
mai 2015 

Concurs Interjudețen de creație 
pentru copii ”Lumea poveștilor” 
Ediția a III-a Corni – Botoșani, 
2015 
Secțiuni Concurs: 

1. Creație literară 
2. Desen, colaj, picture, 

grafică, etc.  
3. Dramatizare  

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani, 
Grădiniţa cu Program 
Prelungit nr. 11 „Micii 
Cercetaşi” Botoşani 

26.11.2014 Parteneriat  educational 
“Cartea – Prietena 
noastră” Octombrie 2014 
-  Iunie 2015 

Colaborare  în vederea 
dezvoltării unor activități de 
stimulare a elevilor pentru 
lectură. 

Scoala Gimnaziala nr. 13 
Botosani, Cenacul Literar 
Junimea Junior Botosani 

14.01.2015 Proiect educational ”Din 
dor de Eminescu” editia a 
V-a ianuarie 2015  
12 ianuarie 2015- 16 
ianuarie 2015 

Dezvoltarea dragostei pentru 
literatura romana clasica si 
contemporana. 
Cunoasterea operei si vietii 
poetului Mihai Eminescu. 
Sensibilizarea interesului 
comunitatii locale cu privire la 
ziua de15 ianuarie . 



Scoala Gimnaziala nr.1 
Rachiti 

20.01.2015 Parteneriat educational 
”Cartea - prietena 
copiilor” Ianuarie 2015 – 
Iunie - 2015 

Cunoasterea bibliotecii si a 
importantei acesteia in procesul 
educational.                              
Stimularea interesului pentru 
lectura in peroada scolaritatii. 

Inspecroratul Scolar 
Judetean Botosani, 
Corpul Didactic 
Botosani,Liceul cu 
Program Sportiv Botosani 

14.01.2015 Simpozion International 
Grigore Vieru, poet la 
sufletului romanesc  
Editia a III-a  
13-14 februarie 2015 

Scopul acestui Simpozion este 
de a stimula interesul elevilor si 
al cadrelor didactice pentru 
cunoasterea si valorificarea 
operei lui Grigore Vieru precum 
si consolidarea aptitudinilor de 
cooperare, dialog, respect, 
absolut necesare atat in mediul 
scolar cat si in cel al vietii 
cotidiene. 

Biblioteca Judeteana 
”I.A. 
Bassarabescu”Giurgiu, 
Consiliul Judetean 
Giurgiu,Muzeul Judetean 
”Teohari 
Antonescu”Giurgiu, 
Primaria si Biblioteca din 
Comuna Gogosari, 
Judetul Giurgiu 

14.01.2015 Concursul National de 
Creatie Literara ”Petre 
Ghelmez” –editia a XII-a 
10 februarie 2015 – 01 
iunie 2015 

Concursul National de creatie 
literara ”Petre Ghelmez”- editia 
a XII-a se organizeaza in 
memoria poetului vlascean Petre 
Ghelmez, pentru a stimula 
creatia literara in randul copiilor 
de varsta scolara (clasele V-
VIII). 

Gradinita Seminarul 
Teologic Liceal Ortodox 
”Sf. Gheorghe” Botosani 

14.01.2015 Parteneriat Educational 
”Cartea – prietena 
copiilor” ianuarie 2015 – 
iunie 2015 

Stimularea interesului pentru 
lectura individuala, in vederea 
dezvoltarii si activizarii 
vocabularului si a dobandirii 
tehnicilor de munca intelectuala. 
Acordarea respectului cuvenit 
pentru carte si autorul acesteia. 

Scoala Gimnaziala nr. 8 
”Elena Rares” Botosani 

22.01.2015 Acord de parteneriat 
”Cititul o solutie 
impotriva plictiselii” 
ianuarie2015 – iunie 2015 

Educarea copiilor in spiritul 
respectarii valorilor morale, 
educarea copiilor in spiritul 
responsabilitatii fata de grupul 
din care fac parte, fata de 
familie, de scoala, de 
comunitate. 

Scoala Gimnaziala nr. 7 
Botosani, Scoala 
Gimnaziala ”Sf. Nicoale” 
Botosani 

16.02.2015 Proiect educational 
”Creanga printre noi”  
26 ianuarie 2015 – 27 
februarie 2015 

Cunoasterea si pretuirea operei 
marelui povestitor Ion Creanga. 
 

Scoala Gimnaziala nr.1 
Blindesti 

25.02.2015 Proiect Educational  
”Alina-mi dorul, mama!” 
martie 2015 – iunie 2015 

Largirea cercului de prieteni, in 
vederea unei mai bune adaptari 
sociale a copiilor. 
Cultivarea spiritului de 
colaborare, intrajutorare si 
intrecere. 

Gradinita cu Program 
Prelungit  nr. 23 Botosani 

25.02.2015 Acord de Prteneriat 
”Inimioare pentru mama”- 
Editia a II-a  
16 februarie 2015 – 31 
martie 2015 

Prin prezentul acord de 
parteneriat, partile se angajeaza 
sa desfasoare activitati comune 
de promovare reciproca a 
imaginii institutiilor partenere, 
precum si activitatii de educare 



si dezvoltare a sensibilitatii 
artistice si valorilor spirituale. 

Asociatia pentru copii IL 
Girotondo- Gradinita cu 
Program Prelungit 
Girotondo 

26.02.2015 Prteneriat Educational 
”Biblioteca prietena 
copiilor”  
februarie 2015 – iunie 
2016 

Cunoasterea bibliotecii si a 
importantei acesteia in procesul 
educational. 
Cultivarea gustului pentru 
lectura, pentru frumos, exersarea 
limbajului si posibilitatilor de 
comunicare, prin activitati in 
parteneriat cu biblioteca si 
scoala. 
 

Scoala Primara nr. 4 
Cucorani- Botosani 

03.03.2015 Proiect Educational   
”Cartea- izvor de 
intelepciune”  
martie 2015 – iunie 2015 

Dezvoltarea interesului pentru 
lectura la elevi. 
 Cunoasterea bibliotecii si a 
importantei acesteia in procesul 
educational. 
Cunoasterea si respectarea 
valorilor fundamentale ale 
culturii nationale. 

Gradinita nr. 25 Botosani, 
Scoala Gimnaziala ”Sf. 
Nicolae” Botosani 

05.03.2015 Proiect Educatioanal      
”Sa citim pentru mileniul 
III – Cartea prietena mea” 
februarie 2015- iunie 
2015 

Stimularea intersului copiilor 
pentru lectura si lumea 
fascinanta a cartilor. 
Formarea obisnuintei de a merge 
la biblioteca, de a cauta carti sau 
alte informatii pe care aceasta le 
ofera. 

Scoala Gimnaziala 
”Aristotel” Draguseni- 
Botosani 

18.03.2015 Proiect Educational    
”Biblioteca – izvor de 
intelepciune”      
februarie 2015 – iunie 
2015 

Stimularea interesului elevilor 
pentru lectura. 
Lectura este un element 
fundamental in procesul de 
invatare, avand rol deosebit in 
dezvoltarea gindirii elevilor. 

Scoala Gimnaziala 
”Elena Rares” Botosani 

18.03.2015 Proiect de acitivitate 
extracurriculara    
”Basarabia – pamant 
romanesc”   
27 martie 2015 

Sadirea in randul elevilor, a 
sentimentelor patriotice, a 
dragostei de neam si tara. 
Analizarea evenimentelor 
istorice din spatiul romanesc, 
rolul armatei romane si scopul ei 
de a elibera teritoriile rapite de 
la patria mama. 

Scoala Gimnaziala 
”Elena Rares”  Botosani 

26.03.2015 Proiect Educatioanal 
”Lumea copilariei-o 
poveste” 6 aprilie 2015 

Stimularea interesului pentru 
lectura individuala, in vederea 
dezvoltarii si activizarii 
vocabularului si a dobandirii 
tehnicilor de munca intelectuala. 
Acordarea respectului cuvenit 
pentru carte si autorul acesteia. 

Asociatia ”Universul 
Prieteniei” Iasi 

01.04.2015 Proiect educatioanal 
”Botosani- plai 
eminescian” 
29 iulie 2015 – 30 iulie 
2015 

Obiectul contractului il 
constituie parteneriatul intre cele 
doua organizatii, concretizat in 
organizarea de manifestari 
culturale in zilele de 29- 30 iulie 
2015, in cadrul Taberei de 



creatie si recreatie – ”Botosani- 
plai eminescian”. 

Liceul ”Demostene 
Botez” Trusesti 

09.04.2015 Activitate extra – 
curriculara 
”Motivatia in context 
scolar – Vizita ghidata la 
biblioteca”  
aprilie 2015- iunie 2015 

Educarea elevilor. 
Rolul cartii in viata elevilor. 
Legatura dintre scoala si 
biblioteca. 

Centrul de studii ”Stefan 
cel Mare si Sfant” 
Botosani 

16.04.2015 Acord de parteneriat 
”Cartea- izvor de 
intelepciune”  
Perioada nedeterminata 
 

Colaborari in domeniul  
promovarii noilor aparitii de 
carte. 
Desfasurarea in parteneriat a 
unor activitati culturale- 
stiintifice specific. 

Fundatia ”Nicoara” 
Botosani 

23.04.2015 Acord de parteneriat 
”Lansare de carte” 
mai 2015 

Lansare volumului ”Cotul 
Donului 1942” – eroism, jertfa 
si tradare  si a albumului 
”Romanii din jurul Romaniei”, 
in prezenta autorului Vasile 
Soimaru din Chisinau. 
Organizarea festivitatii de 
premiere a laureatilor 
concursului de creatie literara, 
editaia IX-a 2015. 

Scoala Gimnaziala nr. 11 
Botosani 

04.05.2015 Proiect Educational 
”Festivalul National de 
Lectura -Eminesciana”, 
editia a VIII-a, 2015. 
15 iunie 2015 

Cultivarea interesului  si a 
pasiunii elevilor pentru literatura 
si lectura, precum si cunoasterea 
si insusirea temeinica a limbii 
romane. 
Formarea cititorului constient. 

Fundatia ”Alfa” – Suflet 
si Energie  Botosani 

06.05.2015 Proiect Educational 
”Tabara de scriere 
creativa Alpha”  
18 iunie 2015 – 22 iunie 
2015 

Promovare concurs de scriere 
creativa ”Alpha”, creatii literare 
care se adreseaza elevilor din 
invatamantul liceal din judetul 
Botosani, care doresc sa –si 
dezvolte talentul literar. In urma 
acestui concurs vor fi selectati 
12 candidati in vederea 
participarii in mod gratuit la o 
tabara de scriere creativa, unde 
vor sustine cursuri de proza si 
poezie. 

Scoala Gimnaziala nr. 1 
Unteni 

11.05.2015 Parteneriat Educational 
”Evaluarea 
interdisciplinara”  
15 mai 2015 
 
 

Activitate de cerc pedagogic al 
profesorilor de limba romana si 
literatura romana. 
Se va prezenta referatul cu tema: 
”Evaluarea interdisciplinara si 
modele de teste”. 
 

Asociatia ”Floare 
Albastra” Botosani, 
Consiliul Judetean 
Botosani 

12.05.2015 Proiect 
“Epistolele romanilor 
celebri, fundament al 
culturii neamului” 
Lansare de carte 

Proiect realizat in scopul 
cresterii gradului de consum a 
culturii scrise si a formarii 
publicului cititor, cu o durata de 
5 luni. 



mai 205 – decembrie 
2015 

Lansarea cartii realizate in 
proiect:       ”Epistolarul 
romanesc – 500”. 

Asociatia ”Educatori 
creativi – Copii 
inventivi” Botosani, Casa 
Corpului Didactic 
Botosani, Liceul Teoretic 
”Niciolae Iorga” Botosani 

18.05.2015 Conferinta Judeteana 
”Educatia – perspective 
de dezvoltare” 18 iunie 
2015 

Teme de dezbatere: 
Despre activitatea cadrelor 
didactice; 
Despre libertatea profesionala a 
cadrului didactic. 

Inspectoratul Scolar 
Judetean Botosani, Liceul 
de Arta ”Stefan Luchian ” 
Botosani, Ministerul 
Educatiei si Cercetarii 
Stiintifice 

Iunie 2015 Parteneriat Educational 
”Cuvant si culoare” 
iunie 2015 

Consurs judetean de creatie 
literara si plastica ”Cuvant si 
culoare”, editia a VIII-a, 2015. 

Inspectoratul Scolar 
Judetean Botosani, 
Scoala Gimnaziala nr. 11 
Botosani,  Ministerul 
Educatiei si Cercetarii 
Stiintifice 

Iunie 2015 Parteneriat Educational 
”Festivalul de Lectura 
Eminesciana” 
Iunie 2015 

Festival National de Lectura 
”Eminesciana”, editia a VIII-a, 
2015. 

Liceul Teoretic ”Nicolae 
Iorga” Botosani 

11.06.2015 Parteneriat Educational 
”Pledoarie pentru lectura” 
iunie 2015 – iunie 2017 

Cultivarea interesului pentru 
lectura si a placerii de a citi, 
formarea unui tanar cu o cultura 
comunicationala si literara de 
baza, capabil sa – si utilizeze in 
mod eficient si creativ 
capacitatile proprii. 

Liceul Teoretic ”Nicolae 
Iorga” Botosani 

12.06.2015 Parteneriat  Educational 
“Concursul Judetean de 
GO – CupaPrichindelul” 
17 iunie 2016 

Concurs organizat in colaborare 
cu Clubul  de GO Botosani, 
miercuri 17 iunie 2015. 

Penitenciarul Botosani 16.06.2015 Parteneriat   
“Intalnire reprezentanti 
institutii si ONG-uri – 
Strategia de Reintegrare 
Sociala”   18 iunie 2015 

Dezvoltarea si imbunatatirea 
colaborarilor cu reprezentantii 
societatii civile, in vederea 
eficientizarii procesului de 
reintegrare sociala, crearea unor 
oportunitati de comunicare in 
maniera obiectiva, a 
modificarilor aparute in 
domeniul legislatiei executional- 
penale. 

IREX Romania- 
Bucuresti, Asociatia 
Nationala a 
Bibliotecarilor si 
Bibliotecilor Publice din 
Romania - Bucuresti, 
Consiliul de Mediere - 
Bucuresti, Corpul 
Profesional al 
Mediatorilor-  Botosani 

18.06.2015 Parteneriat   
“ Romania mediaza” 
“O societate a dialogului” 
24 iunie 2015 

Miercur, 24.06.2015, ora 12:00, 
Sectia de Limbi Straine , va fi 
gazda pentru conducerea 
Corpului Profesional al 
Mediatorilor din Judetul 
Botosani, care va sustine o 
conferinta de presa cu privire la 
lansarea a doua proiecte 
sociale:“ Romania mediaza” si 
“O societate a dialogului”, 
proiecte ce doresc sa aduca 
schimbari in comunitatile locale. 



Centrul National de 
Resurse pentru 
Voluntariat,  Asociatia 
Nationala a 
Bibliotecarilor si 
Bibliotecilor Publice din 
Romania,  Biblioteca 
Bucovinei I.G. Sbiera 
Suceava 

20.07.2015 Proiect 
“Raftul cu initiative – 
Dezvoltarea de programe 
de voluntariat in 
biblioteci”- Conceptul de 
Biblioteca V 
28 iulie 2015 

Proiectul “Raftul cu initiative – 
Dezvoltarea de programe de 
voluntariat in biblioteci”- 
Conceptul de Biblioteca V, isi 
propune diversificarea optiunilor 
de implicare prin voluntariat in 
cadrul bibliotecilor publice din 
Romania, prin crearea de 
programe de voluntariat care sa 
ofere oportunitati calitative de 
implicare a cetatenilor de orice 
varsta in beneficiul 
comunitatilor pe care le 
deservesc. 

Consiliul Judetan 
Botosani, Centrul 
Judetean pentru 
Conservarea si 
Promovarea Culturii 
Traditionale Botosani 

20.08.2015 Parteneriat Educational 
“Scriitori pe meleaguri 
natale”  - editia 2015 
17- 20 septembrie 2015 

 Vineri, 18 septembrie 2015, ora 
10:30, Biblioteca va organiza o 
expozitie de carte a scriitorilor 
botosaneni. 
Intalnirea invitatilor cu scriitori 
botosaneni. 
Intalnirea scriitorilor invitati  cu 
oficialitatile judetului.  
Acordarea de diplome de 
excelenta. Discursuri.                    
Sunt invitaţi scriitorii:  
Alexandru Zub, Mircea Aurel 
Buiciuc, Alecu Ivan Ghilia, 
Nicolae Turtureanu, Stela 
Covaci, Mircea Coloşenco, Dan 
Sociu, Romel Moga, Ioan 
Holban, Carmelia Leonte, Paul 
Gorban, Dan Lungu, Dorin 
Popa, Paul Eugen Banciu, Ticu 
Leontescu, Vasile Tudor, 
Constantin Arcu, Vasile Zetu, 
Ioan Manole, Adrian Jacotă, 
Cassian Maria Spiridon, Lucian 
Vasiliu, Adi Cristi, Marius 
Chelaru şi scriitorii botoşăneni 
Gellu Dorian, Lucian Alecsa, 
Nicolae Corlat, Dumitru 
Ţiganiuc, Dumitru Ignat, 
Emanoil Marcu, Dorin Baciu, 
Maria Baciu, Lucreţia Andronic, 
Mircea Oprea, Victor Teişanu, 
Stelorian Moroşanu, Dumitru 
Necşanu, Vasile Iftime, Vlad 
Scutelnicu, Constantin Bojescu, 
Gabriel Alexe, Petruţ Pârvescu, 
Lucia Olaru Nenati, Cristina 
Prisăcariu-Şoptelea, Nina 
Viciriuc, Cezar Florescu, Manon 
Piţu, Corneliu Filip, Elena 
Cardaş, Ciprian Manolache, 
Costel Zăgan . 



 
Scoala Gimnaziala 
„Sfanta Maria” Botosani 

02.10.2015 Proiect Educational 
“Crestem printre carti” 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Cunoasterea rolului artei in viata 
copilului, adultului de mai 
tarziu. Exprimarea 
sentimentelor, emotiilor, trairilor 
prin intermediul artei (muzica, 
literature, dans). 

Centrul „Europe Direct” 
Targoviste, Biblioteca 
Judeteana „ Ion Heliade 
Radulescu” Dambovita 

05.10.2015 Parteneriat 
Sprijin privind “Informatii 
Europene” 
octombrie 2015 – 
octombrie 2016 

“Europe Direct” Targoviste face 
parte din reteaua europeana de 
informare a Comisiei Europene, 
oferind tuturor partenerilor 
posibiliatea obtinerii de 
informatii diverse privind 
Uniunea Europeana. 
Sprijin privind informatii 
europene. 
Organizarea de evenimente 
specific, in parteneriat. 
 

Penitenciarul Botosani, 
Penienciarul Poarta 
Alba,Penitenciarul 
Codlea, Penitenciarul 
Giurgiu, Asociatia 
Institutul Roman pentru 
Educatie si Incluziune 
Sociala Galati, Fundatia „ 
Solidaritate si Speranta” 
Iasi 

06.10.2015 Parteneriat pentru 
“Reintegrare si Incluziune 
Sociala a Oamenilor in 
Nevoie” 
08.10.2015 

Conferinta de inchidere a 
proiectului in Regiunea Nord –
Est, eveniment care are drept 
obiectiv general, facilitarea 
incluziunii sociale si ocuparii 
persoanelor private de libertate. 

Scoala Gimnaziala 
„Sfanta Maria” Botosani, 
Gradinita nr. 11 
Botosani- Grupa 
„Fluturasilor” - Mijlocie 

06.10.2015 Parteneriat Educational 
“Biblioteca  - Prietena 
Copiilor” 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Cunoasterea bibliotecii si a 
importantei acesteia in procesul 
educational. 
Stimularea interesului pentru 
lectura in perioada 
prescolaritatii. 

Scoala Gimnaziala 
„Sfanta Maria” Botosani, 
Gradinita nr. 11 
Botosani- Grupa „Micii 
Cercetasi” 

06.10.2015 Parteneriat  Educational 
“ Lumea cartilor- O lume 
minunata” 
octombrie 2015- iunie 
2016 

Stimularea interesului pentru 
povesti. 
Constientizarea importantei 
utilizarii unei biblioteci; trezirea 
interesului pentru alcatuirea unei 
biblioteci personale cu sprijinul 
parintilor. 

Liceul Teoretic Negresti 
Oas 

16.10.2015 Proiect Educational 
“Eco- Biblioteca” – 
Dimensiuni Spirituale 
Moldave 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Parteneriatul are ca drept scop 
stimularea comportamnetului 
fata de mediul inconjurator, in 
randul elevilor. 
Vizite ghidate la biblioteca 
avand drept scop cunoasterea 
fondului de unitati de biblioteca 
si insusirea instrumentelor 
biblioteconomice de cautare. 

Scoala Gimnaziala 
„Sfantul Nicolae” 
Botosani, Gradinita nr. 25 
Botosani(structura) 

19.10.2015 Parteneriat Educational 
“In lumea povestilor” 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Stimularea interesului copiilor 
pentru lumea fascinanta a 
povestilor. 



Cultivarea interesului 
copiilorpentru lectura. 

Scoala Gimnaziala” 
Octav Bancila” Corni – 
Botosani 
Casa Corpului Didactic 
Botosani, Paltul Copiilor 
Botosani, Biserica 
„Sfintii Arhangheli 
Mihail si Gavril” Corni 

22.10.2015 Parteneriat Educational 
Proiect Educativ 
Interjudetean          
“Lumea Povestilor” editia 
a III-a 
octombrie 2015- iunie 
2016 

Dezvoltarea mijloacelor de 
exprimare literara, formarea 
unei atitudini pozitive fata de 
carte. 
Cultivarea interesului  si a 
pasiunii elevilor pentru literatura 
si lectura, precum si cunoasterea 
si insusirea temeinica a limbii 
romane. 
Formarea cititorului constient. 
 

Gradinita cu Program 
Prelungit „Sotron” 
Botosani 

22.10.2015 Parteneriat  Educational 
“O alta lume a 
mea…lumea cartilor” 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Proiectul educational“O alta 
lume a mea…lumea cartilor”, 
este o incercare de a repune in 
drepturi “cartea” si “biblioteca”, 
de a le duce in atentia copiilor si 
parintilor, de a contribui la 
redescoperirea lecturii ca o 
placere, relaxare, prilej de 
cunoastere si visare fara egal. 

Consiliul Judetean 
Botosani, Muzeul Judetan 
Botosani, Societatea 
Numismatica Romana- 
Sectia Botosani, 
Asociatia Filatelistilor din 
Judetul Botosani 

22.10.2015 Parteneriat 
EXPOZITIA “ Universul 
Colectiilor” – Domenii de 
colectionare 
24 octombrie 2015 

Deschiderea expozitiei va avea 
loc sambata, 24 octombrie 2015, 
ora 12:00, in Sala de Festivitati a 
Muzeului Judetean Botosani. 
Expozant: bibliotecar Mihai 
Cornaci 
Expozitia cuprinde: 

- Exponate Numismatice; 
- Exponate Filatelice; 
- Exponate diverse. 

Consiliul Judetean 
Botosani, Primaria 
Muncipiului 
Botosani,Teatrul „Mihai 
Eminescu”, Asociatia 
Culturala Amfiteatru 
2006, Biblioteca 
Judeteana „Mihai 
Eminescu”, Liceul de 
Arta „Stefan Luchian”, 
Asociatia Filatelistilor din 
judetul Botosani,  
Societatea de 
Numismatica Romana. 

23.10.2015 Parteneriat “ Zilele 
Teatrului ” Mihai 
Eminescu” Editia a IX a 
2015 “Teatrul un liant al 
romanilor din afara 
granitelor” 

Vineri, 23 Octombrie 2015, ora 
16,00 la Biblioteca Judeteana 
“Mihai Eminescu” vor avea loc 
“Colocviile Teatrului 
”Eminescu”. 

Gradinita Seminarul 
Teologic Liceal Orotdox 
„Sfantul Gheorghe” 
Botosani 

29.10.2015 Parteneriat Educational 
“Cartea – un bun prieten” 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Acordarea respectului cuvenit 
pentru ”carte” si autorul 
acesteia. 
Cunoasterea si respectarea 
normelor de comportare in 
biblioteca. 
Cunoasterea elementelor 
distinctive ale unei carti. 



Scoala Gimnaziala nr. 12 
Botosani, Gradinita nr. 15 
Botosani 

29.10.2015 Prteneriat  Educational 
“In lumea minunata a 
cartilor” 
octombrie 2015 – iunie 
2016 

Formarea respectului fata de 
carte si cultivarea dorintei de a o 
pastra in buna stare, apropierea 
copiilor prescolari  de carte si de 
cuvantul scris. 

Scoala Gimnaziala nr.12 
Botosani, Gradinita cu 
Program Prelungit nr. 15 
Botosani, Gradinita cu 
Program Prelungit 
Girotondo Botosani 

11.11.2015 Parteneriat Educational 
Proiect  Concurs 
“Copilarie, joc, culoare” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Redescoperirea lecturii ca o 
placere, relaxare, prilej de 
cunoastere si visare fara egal. 
Acordarea respectului cuvenit 
pentru carte si autorul acesteia. 
 
 

Asociatia „Educatori 
Creativi – Copii 
Inventivi” Botosani 

12.11.2015 Proiect Educational 
“Foisorul Piticilor” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Colaborare  în vederea 
dezvoltării unor activități de 
stimulare a elevilor pentru 
creatie si inventivitate. 

Scoala Gimnaziala nr. 13 
Botosani, Teatrul „Mihai 
Eminescu” Botosani 

18.11.2015 Proiect Educational 
“Olimpiada tinerilor 
dramaturgi” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Incurajarea prticiparii elevilor la 
evenimente culturale ale 
comunitatii. 
Dezvoltarea capacitatii creative 
si de invatare prin intermediul 
teatrului. 

Gradinita cu Program 
Prelungit nr. 22 Botosani 

23.11.2015 Proiect Educational 
“Cartea – Prietena 
noastra” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Cunoasterea literaturii romane si 
universale pentru copii, folosirea 
diferitelor metode de 
comunicare si implicarea 
parintilor, mai mult, in 
activitatile copiilor. 

Scoala Generala nr.8 
„Elena Rares” Botosani 

23.11.2015 Proiect Educational 
“Freamatul copilariei” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Colaborare  în vederea 
dezvoltării unor activități de 
stimulare a elevilor pentru 
lectură. 

Scoala Generala nr.8 
„Elena Rares” Botosani 

23.11.2015 Proiect Educational 
“Povesti de iarna” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Cultivarea interesului  si a 
pasiunii elevilor pentru 
162literatura si lectura, precum 
si cunoasterea si insusirea 
temeinica a limbii romane. 

Inspectoratul de 
Specialitate Invatamant  
Prescolar – Botosani, 
Scoala Gimnaziala 
„Sfanta Maria” Botosani, 
Gradinita cu Program 
Prelungit nr. 11 „Micii 
Cercetasi” Botosani 
 

23.11.2015 Proiect Educational 
“Lumea Cartilor” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Stimularea interesului pentru 
lectura individuala si colectiva, 
in vederea dezvoltarii si 
activizarii vocabularului si a 
dobandirii tehnicilor de munca 
intelectuala. 
Cunoasterea elementelor 
distinctive ale unei carti. 

Scoala Gimnaziala 
„Sfanta Maria” Botosani, 
Gradinita”Micii 
Cercetasi” Botosani, 
Liceul de Arta  „Stefan 
Luchian” Botosani 

23.11.2015 Proiect Educational 
National 
“Sa citim pentru mileniul 
III”- “Cartea – Jucaria 
mea preferata” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 
 

Dezvoltarea crestivitatii si 
expresivitatii limbajului oral. 
Stimularea potentialului artistic 
– creativ al copiilor. 
Largirea orizontului imaginativ 
si imbogatirea volulmului de 
cunostinte din toate domeniile 
vietii reale. 



Inspectoratul Scolar 
Judetean Botosani, 
Scoala Gimnaziala 
„Nicolae Leon” Baiceni- 
Botosani 

23.11.2015 Parteneriat Educational 
“Teatrul in scoala ta” 
noiembrie 2015 – iunie 
2016 

Implicarea elevilor in activitati 
educative sub forma unor 
scenete, sezatori literare si 
schimbul de experienta intre 
cadre didactice din scoli diferite. 

Liceul Pedagogic 
„Nicolae Iorga„ Botosani 

14.12.2015 Parteneriat Educational 
“Biblioteca- o lume de 
poveste” 
decembrie 2015 – iulie 
2019 

Redescoperirea lecturii ca o 
placere, relaxare, prilej de 
cunoastere si visare fara egal. 
Legatura dintre scoala si 
biblioteca. 
Acordarea respectului cuvenit 
pentru carte si autorul acesteia.  

 
 
 
 
 

 



 
C.  Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare 
pentru mai buna funcționare, după caz: 
 

c.1. măsuri de organizare internă 
 
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 
c.3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere 
 
c.4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/ sancționare) 
 
c.5.măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor 
 
c.6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 
autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată 
 

 

 



C.  Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, pentru 
mai buna funcționare, după caz: 
 
c.1. Măsuri de organizare internă 
 

 
 

Cerinţele realizării funcţiei de organizare sunt dinamismul continuu, adaptarea permanentă 
la schimbările interne şi externe şi identificarea soluţiilor optime prin luarea în considerare a tuturor 
intercondiţionărilor, sens în care în anul 2015 am acţionat în următoarele direcţii: 

- actualizarea organigramei şi a statului de funcţii ale bibliotecii, în sensul eficientizării unor 
sectoare de activitate ale instituţiei; 

- delegarea concretă a autorităţii şi împărţirea clară a atribuţiunilor ce revin fiecărui salariat în 
conformitate cu organigrama şi sfera de competenţă; 

- corelarea responsabilităţii cu autoritatea și delegarea autorităţii pe niveluri în conformitate 
cu organigrama instituţiei şi în limitele Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- înaintarea propunerilor privind aprobarea/rectificarea bugetului anual de venituri şi 
cheltuieli; 

- înaintarea propunerii privind aprobarea Calendarului anual de acţiuni culturale; 
- studierea şi promovarea actelor normative privind angajarea şi salarizarea personalului; 
- emiterea de decizii în baza referatelor întocmite şi aprobate; 
- completarea dosarelor personale ale salariaţilor cu diverse documente justificative. 

 
 
 
 



c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
- Propunerile privind aprobarea/rectificarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli;  
- Propunerile privind aprobarea/modificarea statului de funcţii şi organigramei instituţiei;  
- Propunerile privind aprobarea Calendarului anual de acţiuni culturale. 
 

c.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 
 

I.   În cadrul Bibliotecii Judeţene "Mihai Eminescu" Botoşani,  funcţionează consiliul de 
administraţie, cu rol consultativ. 
 Consiliul de administraţie este condus de director, în calitate de preşedinte şi este 
format din 5 membri: director, contabil-şef, reprezentanţi ai principalelor compartimente ale 
bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului şi un reprezentant al Consiliului Judeţean 
Botoşani, desemnat de acesta. 

 Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene "Mihai Eminescu" Botoşani dezbate si îşi 
însuşeşte prin consens: 

a) proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercițiului bugetar; 
b) proiectul programului anual de activitate si strategia de dezvoltare; 
c) rapoartele de evaluare a activitatii întocmite de director si măsurile propuse pentru 

îmbunatatirea activitatii;  
d) propunerile de modificare a structurii organizatorice si numarului de personal; 
e) propunerile privind atributiile compartimentelor functionale si de specialitate; 
f) raportul anual de activitate întocmit de director care se va prezenta Consiliului Judetean 

Botoşani; 
g) regulamentul de ordine interioara al instituţiei; 
h) alte probleme cu care a fost sesizat de Consiliul Judeţean Botoşani. 

 

1. Consiliului de administraţie al 
Bibliotecii Judeţene „Mihai 
Eminescu” Botoşani format din: 
Viziteu Cornelia – director; 
Grigoruţă Costel - Dorin - şef secţie 
relaţii cu publicul; 
Manole Rodica  - contabil şef; 
Arosoiae Mihai – reprezentant din 
partea Consiliul Judeţean Botoşani; 
Pietraru Cristian – bibliotecar. 

Dispoziţia nr. 17 din 02.08.2012  

cu privire la constituirea Consiliului de 
administraţie al Bibliotecii Judeţene „Mihai 
Eminescu” Botoşani,  conform Hotărârii nr. 
83 , adoptată de Consiliul Judeţean Botoşani la 
data de 27.07.2012, domnul Aroşoaie Mihai,  
ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Botoşani, este desemnat pentru a face parte din 
Consiliul de Administraţie al Bibliotecii 
Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani. 

 

 

 

02.08.2012 

 

 
Subsemnații: Viziteu Cornelia,  Manole Rodica,  Grigoruță Costel Dorin, Aroșoaie  Mihai, 

Pietraru Cristian, membrii ai  Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu”  
Botoşani, numit prin Dispoziția  nr. 17 din 02.08.2012, s-au întâlnit astăzi , 05 februarie 2015  și  au 
discutat propunerile privind : 

Propuneri pentru  Bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2015,  Organigrama si  Statul 
de funcții pentru anul 2015. 

La elaborarea propunerilor privind Bugetul,  organigrama și statul de funcții s-au avut în vedere 
normativele de personal aprobate prin legi/ ordonanțe/ hotărâri ale Guvernului, nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal stabilit conform legii și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2015. 
            Consiliul de Administraţie este de acord cu propunerile făcute de membrii săi şi îşi dă acordul 
pentru înaintarea spre aprobare a  proiectelor privind: ”Propuneri pentru  Bugetul de venituri şi 
cheltuieli  pentru anul 2015, Organigrama și Statul de funcții pentru anul 2015” a  Bibliotecii 
Județene “Mihai Eminescu” Botoșani. 

 



 
 
II . În cadrul Bibliotecii Judeţene "Mihai Eminescu" Botoşani, funcționează un consiliu de 
specialitate, cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, cercetării ştiinţifice şi al 
activităţilor culturale. 
 Consiliul de specialitate este format din 4 membri şi cuprinde bibliotecari, personalităţi 
culturale şi ştiinţifice, alţi specialişti, numiţi prin decizie a directorului. 
 

Consiliul  de specialitate 

al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani 

format din:  

1. Constantinescu Viorica – Prof. univ. dr. la 
Facultatea de Filologie - Univ. Al. I. Cuza Iași; 
coordonator volum ”Studii eminescologice”. 

2. I. C. Rogojanu -  Bibliofil, donatorul ”Fondul 
documentar Eminescu” – donația I.C. Rogojanu. 

3. Viziteu Cornelia – Director al Bibliotecii 
Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani. 

4. Tașcu Corina  -  Profesor, scriitor, editor de carte. 

1. Dispoziţia nr. 1 din 06.01.2014 cu 
privire la constituirea la nivel de 
instituţie a Consiliului de Specialitate 

2. Consiliul de Specialitate al Bibliotecii 
Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani 
numiţi prin Dispoziţia nr. 1 din 
06.01.2014  s-au întrunit  în data de 
16.12.2015 pentru a discuta şi propune 

 „Lista programelor şi proiectelor 
culturale minimale prevăzute pentru 
anul 2016”.   

 Conform Proces Verbal  nr. 1568  

din 16.12.2015, Consiliul de Specialitate 
este de acord cu propunerile făcute de 
membrii săi şi   îşi dă acordul pentru 
aprobarea  proiectului:  

„Lista programelor şi proiectelor 
culturale minimale prevăzute pentru anul 
2016”.   

 

 
 

De asemenea, mai mult chiar decât consultarea consiliului de conducere, în 2015 ne-am 
bazat în continuare pe informarea reciprocă şi consultarea permanentă cu un colectiv şi mai larg de 
specialişti din cadrul bibliotecii, având adeseori reuniuni de lucru cu participarea tuturor şefilor de 
servicii/birouri. 

 
Şef serviciu relaţii cu publicul  are atribuţii de coordonare stabilite prin fişa postului, ce   

urmăresc   îndeplinirea indicatorilor de performanță ale secţiilor relaţii cu publicul. 
 Comisiile de : perfecţionare,  achiziţii, casare a documentelor îşi desfăşoară activitatea pe 
tot parcursul anului, ori de câte ori este nevoie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



c.4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/ sancționare) 
 
Fluctuaţie: 
Tabelul managementului resurselor umane: 

a. conducerea: conducerea instituţiei este alcătuită din manager (director), 1 şef serviciu, 1 
contabil șef.  

b. personalul:  
 

An Total personal de execuţie 
Estimat 
(conform Planului minimal şi 
statului de funcţii din ian. 
2015) 

Realizat 
(conform statului de funcţii 
din 31.12.2015) 

2015 33 31 
 

sau, într-o altă formulă: 
 

INDICATORI Estimat 
(conform Planului minimal şi 
statului de funcţii din ian. 2015) 

Realizat 
(conform statului de 
funcţii din 31.12.2015) 

Număr de personal conform statului de funcţii 
aprobat, din care: 

36 34 

- personal de specialitate 30 28 
- personal administrativ 4 4 
- personal de întreţinere 2 2 

 
În anul 2015, începând cu data de 1 martie, cf. Dispoziției nr. 3 din 16.02.2015, a încetat 

Contractul individual de muncă a unui salariat ca urmare a pensionării anticipate. 
Începând cu data de 1 iunie 2015 au fost angajați prin concurs 4 bibliotecari pe locurile vacante 

(3 posturi de bibliotecar pe perioadă nedeterminată și un post de bibliotecar pe perioadă determinată). 
 
Perfecționare profesională: 
 

Fiecare bibliotecar parcurge obligatoriu dupa angajare un curs de Calificare (bibliotecarii cu 
studii medii) sau de Perfecționare (pentru bibliotecarii cu studii superioare) Acestea sunt împărțite în 
cîte două module, primul, de initiere, se desfasoara sub forma de cursuri, seminarii și lucrari practice, 
al doilea, sub formă de probe de verificare si examen de atestare finală, în urma cărora bibliotecarul 
primește diploma de atestare. 

După parcurgerea primelor 2 module, conform Legii bibliotecilor, bibliotecarii parcurg la 
fiecare 3-4 ani un curs de Dezvoltare profesională, sau de specializare pe diverse subdomenii ale 
bibliotehniei.  

Intalnirile semestriale, organizate de bibliotecă, în calitate de for coordonator metodologic, se 
adresează tuturor bibliotecarilor din bibliotecile orășenești și comunale. Acestea asigura cadrul optim 
pentru informări şi schimburi de experienţă, pentru analize de caz, dezbateri de speţe atunci când 
situaţia o impune, stabilirea de planuri de activităţi comune etc. În același timp se realizează un 
contact direct între bibliotecari şi personalitățile culturale invitate.  

În anul 2015, perfecționarea profesională a personalului s-a concretizat în următoarele  
activități: 



- conform fișei postului, fiecare angajat a alocat un timp pentru informare și dezvoltare 
profesională, obținându-se astfel o conectare la fluxul informațional atât de rapid și divers al 
societății; 

- sesiuni trimestriale de lucru având ca obiectiv implementarea Programului de Dezvoltare 
a Sistemului de Control Intern Managerial - coordonator acreditat: ec. A. Dorneanu (4 sesiuni – 
10 participanți), conform tabelului: 

 

 
- ședințe de îndrumare metodică privind noile tendințe în biblioteconomie și realizarea 

indicatorilor de performanță (două la sediu și două în centre zonale / 89 participanți). 
- sesiuni de instruire privind utilizarea și valorificarea Programului Biblionet , în special a 

softurilor educaționale – respectiv programele INTUITEXT (5 sesiuni – 20 de participanți); 
 
 Conform Obiectivelor si criteriilor de performanță propuse în Contractul de management nr. 

11657/936 din 5.07.2013, prin act adițional  nr. 5666/8.04.2015, s-au perfecționat un număr de 10 
bibliotecari. 

În anul 2015 am asigurat cursuri de perfecționare cu resurse proprii folosind ca formatori 
bibliotecari cu vastă experiență și atestați profesional în mai multe domenii biblioteconomice. În 
buget din rațiuni economice nu s-au alocat sume la acest capitol considerând că putem valorifica 
superior resursele alocate. 

Nr. 

crt. 

Titlul  Perioada Loc de 

desfășurare 

Nr. de participanți 

1. Modificarea și actualizarea 

Programului de dezvoltare a 

Sistemului de control 

intern/managerial (SCIM) –

stabilire măsuri, termene și 

responsabilități, aferente 

anului 2015 

29 ianuarie 2015   Sediul 

Bibliotecii 

10 

2. Modificarea și actualizarea 

Programului de dezvoltare a 

Sistemului de control 

intern/managerial (SCIM) –

stabilire măsuri, termene și 

responsabilități, aferente 

anului 2015 

22 iunie 2016 Sediul 

Bibliotecii 

10 

3. Modificarea și actualizarea 

Programului de dezvoltare a 

Sistemului de control 

intern/managerial (SCIM) –

stabilire măsuri, termene și 

responsabilități, aferente 

anului 2015 

22 septembrie 2016 Sediul 

Bibliotecii 
10 

4. Modificarea și actualizarea 

Programului de dezvoltare a 

Sistemului de control 

intern/managerial (SCIM) –

stabilire măsuri, termene și 

responsabilități, aferente 

anului 2015 

11 decembrie 2016 Sediul 

Bibliotecii 

10 



Evaluare 
 

Pentru anul 2015 evaluarea personalului s-a concretizat prin ”Fișa de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale” 

Au fost evaluate Obiectivele individuale și Criteriile de performanță pentru întreaga activitate 
pentru un număr de 34 salariați. 

Analizând activitatea desfășurată în deplină concordanță cu obiectivele și criteriile de 
performanță asumate, a fost acordat calificativul ”Foarte bine” tuturor angajaților.  

Un alt mod de evaluare a personalului s-a realizat prin valorificarea rezultatelor obținute în 
urma implementării Sistemului de Control  Managerial. 
 
Promovarea personalului din instituție 

 
Aspect important al strategiei şi activităţii manageriale, deoarece face parte din gama 

mijloacelor de motivare a personalului, preocuparea privind promovarea personalului s-a materializat 
periodic, potrivit reglementărilor legislaţiei în vigoare şi oportunităţilor concrete. Acestea din urmă 
au apărut, după caz, fie prin îmbunătăţirea nivelului profesional şi sporirea gradului de implicare şi 
responsabilitate individuală, fie datorită împrejurărilor favorizante rezultând şi din posibilitatea 
încredinţării unor noi atribuţiuni, mai complexe, astfel consemnate şi în fişa postului, potrivit unor 
competenţe nou dobândite într-un anumit domeniu de activitate, în deplină concordanţă şi cu cerinţele 
îmbunătăţirii calitative şi diversificării ofertei de servicii a bibliotecii. În anul 2015, din motive 
obiective, nu au fost situații de promovare. 
 
Motivare / sancționare 
 
Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancţiuni dispuse): nu a fost cazul. 
 
c.5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refunc ționalizări 
ale spațiilor. 
 

Ținând cont de principiile moderne aplicate în biblioteconomie, am avut în vedere permanent 
crearea unui ambient cât mai  plăcut și a unui acces cât mai facil al utilizatorilor la toate resursele 
bibliotecii. 

Contactul direct realizat prin alocarea a peste 60% din spațiu „raftului liber”, a dus la 
îmbunătățirea evidentă a relației bibliotecă – utilizator.  

În același timp s-a acordat o importanță deosebită gestionării corecte a resurselor 
informaționale (unități de bibliotecă), prin completarea documentelor specifice (Registrul Inventar, 
Registrul de Mișcare a Fondurilor), precum și actualizarea continuă a instrumentelor interne de lucru 
(Catalogul General). 

SITUAŢIA SPAŢIILOR 2015 
 

Denumirea Amplasament 
Suprafaţă 

(m.p.) 
Proprietate / chirie 

Sediul nou 
Calea Naţională 
nr. 64 

990,00 spaţiu domeniu public dat în administrare  

Sediul vechi 
Calea Naţională 
nr. 62 

588,33 
contract închiriere SC NORD PROIECT SA 
Botoşani 

Filiala nr. 1 Primăverii nr. 25 180,00 spaţiu domeniu public dat în administrare 



Filiala nr. 2 Griviţa nr. 57 135,00 
contract închiriere SC LOCATIVA SA 
Botoşani 

Filiala nr. 3 Al. Pacea nr. 7 40,00 contract închiriere Şcoala nr. 16 Botoşani 

Mediatecă.  
Biblioteca de limbi străine. 

Unirii nr. 10 216,09 spaţiu domeniu public dat în administrare 

 
 
 
 
Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%): 

 
Indicele de ocupare a tuturor sălilor/spaţiilor bibliotecii este de 100%. Dacă în ceea ce priveşte 

indicele de ocupare a tuturor sălilor/spaţiilor de depozitare ale bibliotecii situaţia este clară, în ceea 
ce priveşte indicele de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor situaţia este un pic mai 
complexă, deoarece specificul bibliotecii este de spaţiu deschis, inclusiv cu acces liber la raft în 
secţiile de împrumut şi filiale, cu utilizarea gratuită a tuturor serviciilor, drept pentru care cuantificabil 
poate fi doar indicele de ocupare a sălilor de lectură, care este de aprox. 80%. 
 
 
 

  
Existent la 

sfârşitul anului 
2015 

1. 
Documente cu acces liber la raft (din 
total colecţii) – unităţi fizice 

326.241 

2. 
Metri lineari de rafturi ocupate de 
colecţii – total  

12.530 

3. 
- din care metri lineari de rafturi cu 
acces liber ocupate de colecţii 

7.625 

  
 
 
 Menținerea unei funcționalități optime a spațiilor bibliiotecii a fost realizată în 2015 prin 
câteva lucrări de reparații curente, igienizare, reparații instalații electrice (sediu, filiale). În același 
timp, pentru o mai bună punere în valoare a patrimoniului bibliotecii, a fost refuncționalizat un spațiu 
administrativ. În noua încăpere a fost reorganizată secția Colecții Speciale - Fond tradițional. 
  



 
c.6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/audit ării din partea autorit ății sau a altor 
organisme de control în perioada raportată 
 

Preocuparea constantă a conducerii bibliotecii și a compartimentului financiar-contabil pentru 
desfășurarea întregii activități în condiții de deplină legalitate este certificată nu numai de absenţa unor aspecte 
negative identificate vreodată de autoritate sau diverse organisme de control în domeniu, ci și de faptul că în 
urma verificărilor efectuate în anul 2015 de către Camera de Conturi Botoșani, la nivelul Consiliului Judeţean 
Botoșani şi, implicit,  al instituţiilor subordonate,  printre care ne situăm şi noi, nu au fost 
identificate/consemnate nici un fel de aspecte negative spre a fi remediate în perioada următoare. Cele 
mentionate mai sus sunt exemplificate in NOTA DE CONSTATARE nr.6648/21.05.2015 emisa de CAMERA 
DE CONTURI BOTOSANI; RAPORTUL DE AUDIT nr.2544/16.02.2015 emis de COMPARTIMENTUL 
AUDIT INTERN din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN BOTOSANI; RAPORTUL DE CONTROL 
1658/4.02.2016 (perioada 2014-2015) emis de CORPUL DE CONTROL AL PRESEDINTELUI 
CONSILIULUI JUDETEAN BOTOSANI. 

 
 

1. - Calea Naţională nr. 64 
SALA DE LECTURĂ 

CENTRUL DE INFORMARE OMUNITARĂ 
CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ 

FONDUL DOCUMENTAR "MIHAI 
EMINESCU" 

DONAŢIA ION C. ROGOJANU 
Calea Naţională nr. 62 

SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU ADULŢI 
SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU COPII 

LUDOTECA 
BIBLIOTECA ETNIILOR 

CABINETUL DE NUMISMATICĂ ŞI 
FILATELIE 

 
2. - Str. Primăverii nr. 25 

FILIALA NR. 1 
 

3. - Str. Griviţa nr. 57 
FILIALA NR. 2 

 
4. - Al. Pacea nr. 7 

FILIALA NR. 3 
 

5. - Str. Unirii nr. 10 
MEDIATECA 

BIBLIOTECA DE LIMBI STRĂINE 
 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
D. Evoluția situației economico-financiare a instituției 
 

d.1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al 

perioadei raportate 

   d.2.  Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanță ale instituției  

  



D. Evoluția situației economico-financiare a instituției 
 
d.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil 
al perioadei raportate; 
 
 Pentru o analiză pertinentă asupra perioadei raportate, prezentăm în continuare, în mod detaliat, 
Execuţia bugetară a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani pentru anul 2015, corelată cu 
datele financiare din proiectul de management: 
 

 
 
 
 

  



d.2.  Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanță ale instituției din următoarele tabele:*  
* Datele cuprinse în următoarele tabele sunt conforme indicatorilor de performanță negociați și aprobați, 
pentru anul 2015, în contractul de management. 
 
Nr. 
crt. Indicatori de performan ţă 

Perioada evaluată (2015) 
Estimat Realizat  

1. Cheltuieli pe vizită la bibliotecă 
(subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de vizite la 
biblioteca 

5,78 5,73 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 40.400 40.337 
3. Număr de activităţi educaţionale Nu este cazul Nu este cazul 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 55 70 
5. Număr de beneficiari neplătitori (activi + ocazionali) 39.300 42.806 
6. Număr de beneficiari plătitori Nu se aplică în cazul 

bibliotecilor 
Nu se aplică în cazul bibliotecilor 

7. Numar programe specifice: vizite la biblioteca,vizite 
virtuale site, web  2.0, participanti expozitii etc. 

277.000 277.901 

8. Număr de expoziţii / Număr de reprezentaţii / 
Frecvenţa medie zilnică  

Nu se aplică în cazul 
bibliotecilor 

 
 

Nu se aplică în cazul bibliotecilor
 

 
9. Număr de proiecte/acţiuni culturale 143 462 
10. Venituri proprii din activitatea de bază Nu este cazul Nu este cazul 

11. Venituri proprii din alte activităţi Nu este cazul Nu este cazul 

 
 
* Datele cuprinse în următorul tabel sunt conforme indicatorilor de performanță negociați și aprobați, pentru 
anul 2015, în contractul de management. 
 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI IN ANUL 2015 

 
Propus 
2015 

Realizat 
2015 

Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management   
a). Managementul resurselor umane – personal 36 34 
- conducerea 3 3 
- personal de specialitate 28 26 
- personal administrativ 5 5 
b). Managementul economico-financiar total   
- venituri proprii 0 0 
- subvenţii 1.600.000 1.594.843 
- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratorii 1.123.000 1.036.594 
- cheltuieli de întreţinere 477.000 558.249 
- cheltuieli pentru reparaţii capitale 0 0 
- cheltuieli de capital 0 0 
Criterii de performan ţă   
Cheltuieli pe vizitator, din care:   
- din subvenţie 100% 100% 
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 70.19% 64,99% 
Gradul de acoperire a salariilor din alocații bugetare (%) 100% 100% 

 
 



 
* Datele cuprinse în următorul tabel sunt conforme indicatorilor de performanță negociați și aprobați, pentru 
anul 2015, în contractul de management. 

 
PRINCIPALII INDICATORI CULTURALI IN ANUL 2015 

 
Propus 
2015 

Realizat 
2015 

- numărul de proiecte culturale proprii: 23 28 
- activităţi/manifestări cultural artistice pe sectii / filiale 143 462 
- alte manifestări culturale: seminarii, conferinţe, simpozioane 

etc. (judeţene, naționale, internaționale) 
23 29 

- studii/cercetări/activităţi de documentare/monografii 27 35 
- numar programe specifice: vizite la biblioteca,vizite virtuale 

site, web  2.0, participanti expozitii 
277.000 277.901 

- evidenta patrimoniului: inregistrari catalografice in sistem 
automatizat 

404.000 479.537 

- număr de utilizatori activi  24.300 26.258 
- numar de aparitii in presa (locala, nationala) 100 170 
- materiale de promovare (afise, pliante, flayere, bannere, 

articole, stiri 
110 146 

- parteneriate/protocoale 100 176 
- realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de 

beneficiari, a asteptarilor acestora, sondaje 
4 4 

- perfecţionarea personalului, numărul de angajaţi care au 
urmat diverse forme de perfecţionare 

10 10 

 
 
Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată (2015): 
 
In anul 2015 au fost prevãzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos: 
 

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMAN ŢĂ 

 Propus 
2015 

Realizat 
2015 

2. Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de 
management   

a). Managementul resurselor umane – personal 36 34 
- conducerea 3 3 
- personal de specialitate 28 26 
- personal administrativ 5 5 
b). Managementul economico-financiar total   
- venituri proprii 0 0 
- subvenţii 1.600.000 1.594.843 
- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratorii 1.123.000 1.036.594 
- cheltuieli de întreţinere 477.000 558.249 
- cheltuieli pentru reparaţii capitale 0 0 
- cheltuieli de capital 0 0 

 
 



 
Cheltuieli pe vizită la bibliotecă, din care: 
 din subvenţie/alocaţie  
 din venituri proprii  

 
OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMAN ŢĂ 

 Propus  
2015 

Realizat  
2015 

4. Criterii de performan ţă   
4.1. Cheltuieli pe vizită la bibliotecă, din care:   
- din subvenţie 5,78  5,73 
- din venituri proprii    0    0 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin proiectul de management:  
 
Se realizează prin raportare la: 
 

e.1. viziune 
 
e.2. misiunea 
 
e.3. obiective (generale și specifice) 
 

e.4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
  

e.5. strategie și plan de marketing 
 
e.6. programe propuse pentru întreaga  perioadă de management 
 
e.7. proiecte din cadrul programelor. 
 
e.8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate 

pentru perioada de management 
 

 
  



E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
proiectul de management:  
 
Se realizează prin raportare la: 
 
e.1. Viziune 
 

Pornind de la rezultatele şi obiectivele de până astăzi ale Bibliotecii Județene “Mihai 
Eminescu” Botoșani, considerăm că elementele esenţiale ale unui proces de dezvoltare continuă şi 
durabilă a instituţiei sunt subsumate viziunii manageriale proprii, formulate astfel: 
 

Biblioteca să fie: 
* un loc de întâlnire preferat al comunităţii, una dintre instituţiile culturale cele mai 
frecventate pe plan local (deoarece în cultură valoarea produselor – în acest caz, cea a 
serviciilor şi programelor Bibliotecii – creşte direct proporţional cu numărul de 
consumatori/utilizatori); 
* o resursă reală de cultură, informaţie şi spiritualitate, promotor al lecturii, documentării şi 
al educaţiei continue; 
* capabilă să contribuie în mod real, mai ales prin fondul său livresc şi documentaristic 
ţinând de istoria locală şi regională, la formularea şi exprimarea identităţii comunităţii 
botoșănene; 
* capabilă să-şi asume un rol regional complex ca institu ţie profesională şi de 
specialitate, respectiv, în mod potenţial, să dezvolte un anumit avantaj competiţional faţă de 
instituţiile similare din regiune şi din ţară; 
* capabilă să se adreseze eficient şi atractiv  unui public utilizator proiectat pe toate 
categoriile de vârstă şi ocupaţionale. 
* ofertă culturală destinată satisfacerii nevoilor spirituale ale persoanelor care asociază 
modul de viaţă activ cu curiozitatea intelectuală, cu apetitul pentru cunoaştere, fructificând-o 
din plin pe aceasta. 

 
 
e.2. – Misiunea 
 

Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani instituţie de distinsă ţinută culturală, 
fondată în 1882, serveşte, de peste un secol, interesele de informare, studiu, educaţie, lectură si 
recreere ale utilizatorilor săi, oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informaţie şi 
cunoaştere prin baza de date și colecţiile proprii  

Misiunea sa este de a funcţiona – ca instituţie culturală – cu un rol tot mai activ şi 
complex de spaţiu comunitar veritabil, respectiv ca partener cultural şi socio-cultural real într-o 
sferă geografică şi instituţional-organizaţională cât mai largă, aflându-se în slujba evidenţierii, 
păstrării şi a confluenţelor valorilor comunităţii din municipiul și județul Botoșani. La îndeplinirea 
misiunii serveşte atât îmbunătăţirea continuă a serviciilor bibliotecare şi informaţionale ale 
instituţiei, cât şi legătura ei vie cu bibliotecile publice şi instituţiile, organizaţiile culturale din judeţ, 
ţară şi străinătate, respectiv suita de programe şi proiecte culturale ale bibliotecii, atât cele proprii, 
cât şi cele realizate în parteneriat. 

Există în mod real atât oportunităţi, cât şi riscuri care pot apărea ca urmare, pe de o 
parte, a diversificării din ce în ce mai intense a ofertei culturale şi a celei de petrecere a timpului 
liber, iar pe de altă parte de existenţa în mod progresiv a unor mijloace variate pentru citit şi pentru 
procurare de informaţii. De aceea, în tot acest proces, un element-cheie al relaţiei instituţionale cu 
utilizatorii trebuie să fie modul de abordare personală, empatică, respectiv comunicarea interumană 



credibilă, prestaţia profesională fără cusur, furnizoare de impresii pozitive persistente, în spiritul 
trăirilor comunitare veritabile – în comuniune cu utilizarea mijloacelor de lectură şi de informare 
electronice, digitale.  

 
În activitatea desfăşurată am urmărit permanent integrarea reală a bibliotecii noastre în 

comunitate, în vederea realizării obiectivului principal: satisfacerea nevoilor utilizatorilor. 
Acceptând că biblioteca viitorului va fi una deopotrivă electronică, dar şi una cu publicaţii 
tradiţionale, am avut în vedere realizarea unui fericit echilibru în trecerea uşoară de la tradiţie la 
modernitate, fenomen menit să schimbe mentalitatea oamenilor, clădită de secole, despre ceea ce 
trebuie să fie o bibliotecă. 

Noi ne numărăm printre cei care credem că biblioteca tradiţională va supravieţui atât ca 
formă cât şi ca instituţie, deşi reţelele electronice permit individului să creeze materiale şi să le 
distribuie, de multe ori în mod haotic, pe căi care ocolesc editorul tradiţional şi biblioteca. Ceea ce 
nu poate acesta să realizeze singur este gestionarea ştiinţifică a informaţiei (catalogare, clasificare, 
diseminare), factor hotărâtor într-o societate bazată pe performanţă intelectuală. 

În mod paradoxal, biblioteca este locul de care avem nevoie atunci când nu ştim ce 
vrem. 

De aceea, definitoriu pentru perfecta ei funcţionare este un personal bibliotecar 
specializat. Rolul bibliotecarului este esenţial în complexul proces al cunoaşterii nevoilor de studiu 
şi de informare ale utilizatorilor, în organizarea formelor de promovare a lecturii şi activităţilor 
culturale. 

Viitorul profesiei noastre este organic legat de performanţele intelectuale şi de educaţie 
ale noilor generaţii, căci biblioteca este, în fapt, însuşi procesul de învăţare. 

În acelaşi timp ne preocupăm, prin mijloace specifice, de ceea ce, în termeni 
biblioteconomici numim "petrecerea timpului liber" . 

Drept urmare, strategia managerială s-a concentrat pe găsirea celor mai accesibile 
modalităţi de punere în valoare a întregului tezaur bibliotecar, astfel încât, prin complexitatea 
activităţilor organizate în colaborare cu numeroşi parteneri , biblioteca a devenit un adevărat forum 
de idei şi afirmare de talente şi pasiuni. 

Reuşitele profesionale ale acestora, în toate domeniile de activitate se datorează în mare 
măsură modalităţilor de continuă atragere spre lectură şi educaţie permanentă pe care le oferim. 

Mediatizarea de care se bucură activitatea instituţiei este încă o dovadă a importanţei 
strategice, deosebite pe care biblioteca o are pentru comunitate. 

 
 

e.3. obiective (generale și specifice) 
Datorită rolului său strategic, conferit prin lege în cadrul comunității, biblioteca are ca 

obiective generale: 
− participarea la procesul de informare, educare permanentă și dezvoltarea  

spiritual ă a comunității; 
− diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii 

comunităţii prin proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc 
biblioteca drept centru multicultural; 

− încurajarea creativității și facilitarea comunicării în cadrul comunit ății; 
− consolidarea statutului  de for multicultural și model de conviețuire interetnică;  
 
Obiectivele generale sunt îndeplinite prin  

obiectivele specifice: 
− studii şi cercetări ştiin ţifice de înaltă ţinută academică având ca rezultat remarcabil 

volumul "Studii eminescologice. Études sur Eminescu. Eminescu Studies. 



Eminescu Studien", cu apariție anuală, singura publicaţie serială actuală de cercetări 
eminescologice din România; Catalogul „Fondului documentar Eminescu” – 
vol.1,2,3; Monografia Bibliotecii Judeţene “Mihai Eminescu”; 

− diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă având drept scop 
atragerea la lectură – vizite bibliotecă; 

− susţinerea unui dialog de înaltă ţinută între grupuri şi indivizi în cadrul 
dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare şi 
comemorative organizate în scopul accentuării rolului bibliotecii ca spaţiu al 
comunicării şi contactelor 

− punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin participarea la seminarii, 
conferinţe, simpozioane profesionale, prezentări de carte; 

− Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea 
continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului 
valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor 
şi oferta instituţiei; 

− Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass media locală şi naţională; 
− Promovarea patrimoniului bibliotecii şi a rolului ei în comunitate prin materiale de 

promovare; 
− Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ, prin asigurarea 

unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi 
realizarea unei atmosfere confortabile de studiu; 

− Utilizarea tehnologiei moderne în catalogarea, clasificarea şi diseminarea 
informaţiei, cu accesul gratuit pentru utilizatori la toate serviciile informatice; 

− Studierea permanentă a necesităţilor de lectură, a pieţei informaţionale, 
satisfacerea publicului utilizator; 

− Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor ca proces continuu realizat prin: 
o studiu individual 
o dezbateri pe microcolective, de regulă în aria birourilor specializate, pe diverse 

aspecte întâlnite în activitatea practică. 
o parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională 

organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul 
Culturii şi Cultelor, la Bucureşti şi Buşteni: 

− Sprijinirea bibliotecilor publice prin schimburi interbibliotecare, cu accent pe 
cărţile valoroase din punct de vedere al interesul comunităţii locale, vizite ghidate ale 
utilizatorilor din judeţ precum şi asistenţă profesională de specialitate 

 
 

e.4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 
 

Strategia de dezvoltare a bibliotecii îşi propune: 
• realizarea unui mediu informaţional competitiv pentru utilizatori; 
• asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii informatice, conectată cu Sistemului Naţional de 

Biblioteci; 
• determinarea autorităţilor în a-şi asuma un rol activ şi în a integra biblioteca județeană și 

bibliotecile publice din județul Botoșani  în planurile lor strategice generale; 
• identificarea posibilităților de finanţare a activităţilor de bibliotecă; 
• realizarea cooperării în domeniul dezvoltării și valorifcării patrimoniului cultural; 
• dezvoltarea serviciilor electronice în biblioteci; 
• implementarea unei politici de formare (de bază şi continuă) a personalului de specialitate; 
• asigurarea unor resurse umane competente, capabile să dezvolte noi servicii în bibliotecă; 



• stabilirea criteriilor de măsurare şi de evaluare a serviciilor; 
• extinderea cooperării interbibliotecare. 

 
DIAGNOZA MEDIULUI  în care evoluează biblioteca:  
 
MEDIUL INTERN  
 
Puncte forte: 

• bibliotecile formează un sistem naţional; 
• au colecţii semnificative şi reprezentative de documente; 
• organizează, valorifică şi diseminează informaţia; 
• oferă suportul info-documentar pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică; 
• asigură acces nediscriminatoriu la informaţie; 
• oferă o gamă largă de servicii şi de facilităţi; 
• oferă un spaţiu comunitar şi instituţional neutru; 
• sunt cele mai frecventate instituţii de cultură. 

 
Puncte slabe: 

• nivel scăzut al investiţiilor pentru sedii noi sau pentru extindere de spaţiu şi pentru dotări; 
• achiziţie insuficientă de documente, atât ca număr de exemplare, cât şi ca număr de titluri 
• documente electronice şi audiovizuale insuficiente; 
• inexistenţa unei politici de digitizare coerente; 
• absenţa unui portal al bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, care să ofere 

informaţii despre toate instituţiile din sistem; 
• inexistenţa unei activităţi de cercetare coerente, în cadrul sistemului; 
• resurse umane insuficiente; 
• lipsa unei politici de formare profesională în domeniile cele mai noi; 
• lipsa criteriilor relevante de evaluare a bibliotecilor şi a personalului din biblioteci; 
• lipsa unei viziuni holistice asupra sistemului naţional infodocumentar. 

Oportunit ăţi:  
• piaţă largă de utilizatori ce are exigenţe din ce în ce mai mari; 
• necesitatea de integrare în structuri informaţionale europene; 
• atitudine activă şi flexibilă în relaţia cu utilizatorii; 
• capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de colaborare; 
• legislaţie îmbunătăţită; 
• asocieri profesionale; 
• posibilităţi de afiliere la structuri profesionale europene şi internaţionale. 

Temeri: 
• insuficienţa programelor guvernamentale strategice; 
• persistenţa unui anumit diletantism la nivelul factorilor de decizie; 
• insuficienţa resurselor financiare în plan local; 
• absenţa programelor de investiţii pentru spaţii şi dotări; 
• nivelul scăzut al motivării personalului; 
• teama de schimbări majore în anumite zone ale sistemului. 

 
 



MEDIUL EXTERN   
 
Factorii sociali: 

• dezvoltarea societăţii informaţionale; 
• dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice la toate nivelurile; 
• nevoia de educaţie permanentă; 
• apariţia de noi profesii; 
• reconversia profesională; 
• conştientizarea şi exercitarea drepturilor omului; 
• pericolul excluderii sociale a persoanelor cu dizabilit ăţi şi, în general, a oricărei minorităţi; 
• evoluţiile ratei şomajului; 
• liberalizarea circulaţiei persoanelor. 

 
Factorii tehnologici: 

• evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei; 
• dezvoltarea sistemelor de comunicaţie; 
• creşterea impactului documentelor electronice şi audiovizuale. 

 
Factorii economici: 

• reformă economică lentă; 
• economie de piaţă insuficient dezvoltată; 
• nivelul scăzut al alocării bugetare; 
• liberalizarea pieţei muncii; 
• inflaţie; 
• creşterea exponenţială a costurilor de întreţinere; 
• putere de cumpărare redusă. 

 
Factorii politici:  

• România este membră a Uniunii Europene; 
• legislaţie deficitară; 
• necesitatea alinierii legislaţiei la cea a Uniunii Europene; 
• reforma administraţiei; 
• utilizarea fondurilor comunitare; 
• ineficienţa legii sponsorizării. 

 
 
 
CERINŢELE UTILIZATORILOR  

• organizarea activităţii pentru public în spaţii adecvate şi accesibile, în raport cu locul de 
domiciliu; 

• dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor pe baza cerinţelor utilizatorilor; 
• modernizarea continuă a bibliotecii ca centru de informare, educaţional, cultural şi de 

petrecere a timpului liber; 
• promovarea unor proiecte de integrare socială; 
• asigurarea accesului gratuit la Internet; 
• realizarea unor programe de educaţie a utilizatorilor, precum şi de e-learning în biblioteci. 

 
 
 



Direcţii strategice: 
 
  
 1 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştin ţe al utilizatorilor prin:  

• sprijinirea cunoaşterii sub toate aspectele, oferind de servicii de specialitate pentru persoane 
fizice şi juridice; 

• extinderea accesului la colecţii şi dezvoltarea de noi servicii pentru utilizatori; 
• perfecţionarea instrumentelor de regăsire a informaţiilor, ca expresie a plusvalorii 

produselor de bibliotecă; 
• creşterea randamentului intelectual al utilizatorilor, a încrederii în propriile lor posibilităţi şi 

în calitatea serviciilor de bibliotecă. 
Obiectivul nr. 1 - Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură şi de informare 
audiovizuală: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• extinderea accesului direct la colecţiile bibliotecii; 
• dotarea tuturor secțiilor bibliotecii cu spaţii de lectură şi de informare audiovizuală; 
• extinderea practicii de informare/ rezervare/ prelungire a publicaţiilor prin intermediul 

telefonului sau al poştei electronice (e-mail). 
 
Obiectivul nr. 2 - Extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea Internetului:  
 
Acţiuni şi rezultate: 

• realizarea unui program de dotare cu calculatoare şi acces la Internet a tuturor secțiilor 
bibliotecii; 

• realizarea unui ghid de construire a paginilor Web de bibliotecă; 
• construirea paginii Web a bibliotecii prin aportul tuturor secțiilor. 

 
Obiectivul nr. 3 - Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor, conform standardelor 

internaţionale în vigoare; 
• implementarea, unor sisteme automatizate de bibliotecă, care să permită partajarea 

resurselor. 
• lucrul în reţea şi dezvoltarea de noi servicii, în concordanţă cu noile tendinţe în domeniu. 
 
Obiectivul nr. 4 - Biblioteca - un centru cultural şi educativ: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• furnizarea, de către bibliotecă, a unor programe culturale şi educative extinse; 
• desfăşurarea unor programe de promovare şi de stimulare a lecturii; 
• extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă 

- forme de promovare intensivă a imaginii bibliotecii. 
 
2 - Crearea unui mediu digital de căutare şi de regăsire a informaţiilor 
 

Garantarea accesului la documentele digitale va fi vitală pentru succesul oricărei activităţi de 
informare şi de cercetare. Resursele digitale oferă, de asemenea, noi oportunităţi în pregătirea 
continuă a populaţiei şi asigură persoanelor cu dizabilităţi accesul la informaţiile care, altfel, le-ar 



rămâne inaccesibile. 
 

Obiectivul nr. 1 - Stabilirea premiselor şi a condiţiilor organizatorice, pentru 
realizarea Catalogului Online: 
 
Acţiuni şi rezultate: 

• implementarea Listei de Autoritate de Vedete de Subiect, utilizată în indexarea 
documentelor; 

• realizarea unei baze de date care să cuprindă coordonatele celor mai importante biblioteci 
din lume,  precum și informații culturale de larg interes; 

 
3 - Dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă prin:  

• asigurarea condiţiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de 
bibliotecă, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare; 

• completarea colecţiilor, în scopul extinderii accesului la informaţii, al conservării şi 
valorificării colecţiilor tradiţionale de bibliotecă; 

• asigurarea continuităţii tezaurului naţional de documente prin intermediul depozitului legal. 

Obiectivul nr. 1 - Asigurarea unei mai bune funcţionări a depozitului legal: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• intensificarea acţiunilor de conştientizare a autorilor/editorilor locali asupra necesității 

respectării legislației în domeniu, pentru prezervarea documentelor cu titlu de depozit legal, 
la nivel local; 

• completarea permanentă a colecțiilor depozitului legal. 
 
Obiectivul nr. 2 - Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului 
legal: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cu 

specialişti din toate domeniile cunoaşterii; 
• informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse la 

dispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor. 
 
Obiectivul nr. 3 - Utilizarea de tehnologii moderne în evidenţa şi în gestionarea 
documentelor: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• respectarea normelor şi standardelor de depozitare a documentelor; 
• utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa,catalogarea / clasificarea şi circulaţia 

documentelor. 

 
4 - Calificarea şi dezvoltarea de competenţe necesare creşterii performan ţelor personalului 
 

Personalul din biblioteci trebuie să acorde un interes deosebit formării continue, în scopul 
creşterii performanţelor profesionale, în acord cu exigenţele impuse de accesul la tehnologiile 
moderne şi de nevoile de informare şi formare specifice ale beneficiarilor / utilizatorilor serviciilor 
de bibliotecă. 



Cunoştinţele, calificările, competenţele profesionale şi sociale dobândite în procesul formării 
continue trebuie să asigure personalului participarea directă la transmiterea de informaţie şi 
cunoaştere, la activităţile de cercetare, educaţie şi dezvoltare. 
 

Obiectivul nr. 1 - Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actuala 
strategie de dezvoltare a bibliotecii: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
• dezvoltarea învăţământului biblioteconomic prin integrarea noilor tehnologii informaţionale 

în procesarea şi regăsirea documentelor; 
• formarea continuă a personalului, în scopul actualizării cunoştinţelor privind evoluţia şi 

schimbările intervenite în  domeniul biblioteconomic; 
• implementarea de programe care să asigure dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor 

necesare utilizării tehnologiilor moderne. 
 
Obiectivul nr. 2 -Afirmarea unei culturi institu ţionale care să susţină strategia de 
dezvoltare a bibliotecii: 
 
Acţiuni şi rezultate: 
Întărirea culturii bibliotecii menită să confirme valoarea acestei instituţii: 

• elaborarea unei politici coerente de recrutare, motivare, dezvoltare şi evaluare a 
personalului din biblioteci: 
o îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării; 
o conştientizarea şi afirmarea valorii personalului; 
o recunoaşterea contribuţiei personalului la realizarea activităţilor de modernizare şi 

de dezvoltare; 
o dezvoltarea performanţelor manageriale. 

• extinderea cooperării şi a formării de parteneriate şi consolidarea tehnicilor de muncă 
în echipă, în scopul valorificării colecţiilor și competenţelor profesionale ale 
personalului; 

• promovarea serviciilor de bibliotecă şi a acţiunilor culturale, prin activităţi structurate 
şi de marketing şi relaţii publice. 

 
5 - Garantarea sustenabilităţii financiare 
 

Atingerea obiectivelor oricărei strategii depinde, în mare măsură, de asigurarea resurselor.  
 
Obiectivul nr. 1 - Garantarea sustenabilităţii de către ordonatorul principal de credit 
(Consiliul Județean Botoșani): 
 
Acţiuni şi rezultate: 

• realizarea, la nivelul bibliotecii, a unui plan strategic, care să fie aprobat de ordonatorul 
principal de credit; 

• în baza strategiei aprobate de ordonatorul principal de credit, este întocmit un plan care 
cuprinde obiectivele, acţiunile, beneficiile aşteptate şi necesarul financiar pentru 
îndeplinirea acestuia 

 
 

 



 
e.5.     Strategie și plan de marketing 

   Istoria bibliotecilor arată că bibliotecile au fost în mod tradițional percepute ca si depozite 
pentru cărți și înregistrări.  

Conceptul de bibliotecă vazuta  ca o organizație non-profit este în schimbare rapidă. Diverși 
factori interni, precum și externi remodeleaza rolul bibliotecii in  societate. Accentul este pus pe 
trecerea de la dimensiunea colecției bibliotecii la serviciile oferite de bibliotecă. Bibliotecile au 
început să vadă utilizatorii lor ca si "clienți". În economia de astazi, economie bazată pe informatie, 
serviciile de bibliotecă (de informare) sunt tot mai mult recunoscute ca si produse vandabile. 
            Marketingul bibliotecilor a apãrut ca urmare a specializarii marketingului general, în  relaţie 
directă cu marketingul non-profit, marketingul serviciilor si a celui cultural, având o serie de 
elemente comune cu acestea. 
            Aplicate iniţial în domeniul bunurilor materiale, conceptele şi metodele de marketing au fost 
adoptate, pe rând, de toate domeniile activităţii umane, implicit de cel al activităţilor culturale, iar 
dezvoltarea cererii şi diversificarea tipurilor de servicii de bibliotecă au avut ca rezultat asimilarea şi 
în domeniul biblioteconomiei a unor metode şi tehnici de marketing. 
            Serviciile proactive și marketingul sunt mijloacele esentiale prin care  bibliotecile publice  
din prezent ce pot fi un punct de sprijin în viitor. 

Planificarea strategică de marketing reprezintă un proces complex de stabilire și 
menținere a celei mai bune relații între obiectivele, pregatirea angajatilor și resursele bibliotecii, 
raportate la conjunctura pieței. Planificarea strategică este necesară pentru obținerea succesului în 
marketing pe baze durabile, așa cum s-a evidențiat în prezentarea viziunii, misiunii și stabilirii 
obiectivelor (e.1.; e.2.; e.3.; e.4.). 

Biblioteca menține o strategie adecvată pentru un marketing de succes și pentru îndeplinirea 
obiectivelor. Elementele-cheie ale acestei strategii sunt: înțelegerea utilizatorului (cercetare de 
piață); identificarea beneficiarului (segment și țintă); identificarea punctele forte pentru o acțiune 
competitivă (poziție); produse / servicii culturale dorite de utilizatori (produs și locul); elaborarea 
procedurilor și sistemelor care facilitează rezultate eficace și eficiente pentru utilizatori (procese); 
angajarea și perfecționarea personalului în competențe atât de lucru și cît și de marketing 
(persoane); comunicarea beneficiilor și avantajelor produselor/ serviciilor culturale față de ceilalți 
concurenți (integrarea comunicării de marketing) 

Experiența dobândită printr-o ofertă culturală foarte diversă, în permanentă corelație cu 
necesitățile  mediului și comunității în care ne desfășurăm activitatea s-a concretizat într-un plan de 
marketing.  

Planul de marketing al serviciilor, aplicat în bibliotecă poate fi rezumat astfel: 
� Focusarea pe utilizator-client: Ca orice organizație care oferă servicii, bibliotecă 

trăiește prin „clienții” săi, ce au actualmente opțiuni multiple. Marketingul a ajutat 
biblioteca să realizeze care îi sunt utilizatorii și nevoile acestora, contribuind astfel la 
atingerea unor niveluri ridicate de satisfacție. Satisfacția crescută a utilizatorului a 
dus la dorința tot mai accentuată a acestuia  de a utiliza serviciile oferite. (acțiuni: 
raportul statistic, CULT1 chestionare de analiză a profilului beneficiarului și a 
nivelului de satisfacere a nevoilor sale de informare și petrecere a timpului liber 
etc.) 

� Imbunătățirea imaginii bibliotecii : Biblioteca noastră este o organizație dinamică.  
Implementarea programului BIBLIONET, de dotare cu tehnică modernă de accesare 
a informațiilor și a comunicațiilor a făcut posibilă asigurarea nevoilor utilizatorilor 
săi mai repede ca niciodată, schimbând astfel în mod rapid percepția oamenilor 
despre bibliotecă. Punerea în practică a serviciilor de marketing au ajutat biblioteca 
să se reinventeze și să-și recâștige locul de drept în societatea în care își desfășoară 
activitatea. (acțiuni: informatizarea completă a serviciilor bibiotecii, cursuri 



diverse IT, prezență în mediul online prin  www.bibliotecabotosani.ro,  catalogul 
online, rețele de socializare, transmisii liveVideo ale evenimentelor etc.). 

� Pentru a construi relații cu lumea corporatista: 
Biblioteca  joacă un rol crucial în dezvoltarea de interactiuni economie - instituției și 
crearea de parteneriate, devenind una dintre este primele porți de acces pentru lumea 
corporatista care vine în contact cu lumea academică. În acest sens, am contribuit la 
organizarea și consolidarea unor relații existente și găsirea de noi parteneri. (acțiuni: 
Centru de Informare Comunitară, Centrul de Informare Turistică, APIA, cursuri 
diverse - juridic, IT, limbi străine, Toast Masters, prezentări de produse bancare și 
non-bancare, oferte produse editoriale etc.). 

 
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani rămâne punct de referință pentru 

comunitatea în care iși oferă serviciile prin modalitățile moderne, profesioniste și complexe cu care 
face față noilor provocări. Ea își tratează utilizatorii ca și "clienți", înțelegând că existența sa este 
strâns legată de gradul de satisfacție al acestora. Astfel, printr-un marketing bine aplicat, biblioteca 
noastră este mai aproape de utilizatorii săi.  

 
 

e.6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management. 
 

Conştientă fiind de rolul strategic pe care îl are în cadrul societăţii, instituţia noastră se 
implică în procesul de informare, educare permanentă şi dezvoltare a personalităţii utilizatorilor. 
Dezvoltarea colecţiilor de documente şi informaţii, crearea bazelor de date privind aceste colecţii, 
facilitarea accesului la respectivele informaţii şi documente, oferirea utilizatorilor şi/sau 
potenţialilor utilizatori de servicii diverse, coerente şi de calitate şi, nu în ultimul rând, asigurarea 
dezvoltării suportului tehnic şi material necesar sunt coordonate ale programelor bibliotecii. În 
calitate de for metodologic, biblioteca  asigură suport profesional tuturor bibliotecilor publice 
(municipale, orăşeneşti şi comunale) de pe raza judeţului Botoșani. 

În conformitate cu specificul instituţiei noastre, legislaţia în vigoare şi obligaţiile ce derivă 
din strategiile asumate, potrivit cerinţelor fireşti de continuitate şi inovare la nivelul activităţii 
bibliotecii, precum şi în concordanţă cu resursele materiale şi umane asigurate, obiectivele 
strategice fundamentale au fost îndeplinite prin următoarele programe: 

 
- Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii 

comunităţii prin proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc biblioteca 
drept centru multicultural; 

- Studii şi cercetări ştiin ţifice de înaltă ţinută academică având ca rezultat remarcabil 
volumul "Studii eminescologice. Études sur Eminescu. Eminescu Studies. Eminescu 
Studien" (vol 17 – 2015), singura publicaţie serială anuală de cercetări eminescologice 
din România, Catalogul „Fondului documentar Eminescu” – vol.1,2,3, Monografia 
Bibliotecii Judeţene “Mihai Eminescu”, alte materiale; 

- Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă, având drept scop 
atragerea la lectură/studiu/petrecerea timpului liber şi creşterea numărului de utilizatori; 

- Susţinerea unui dialog de înaltă ţinută între grupuri şi indivizi în cadrul 
dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, evenimentelor culturale, organizate în 
scopul accentuării rolului bibliotecii ca spaţiu al comunicării şi contactelor; 

- Punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin participarea la seminarii, 
conferinţe, simpozioane profesionale; 

- Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea 
continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric 



şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta 
instituţiei;  

- Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass media; 
- Promovarea patrimoniului bibliotecii  şi a rolului ei în comunitate prin materiale de 

promovare; 
- Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii  pe baza unui parteneriat activ, prin asigurarea 

unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi 
realizarea unei atmosfere confortabile de studiu; 

- Studierea permanentă a necesităţilor de lectură, a pieţei informaţionale în vederea 
satisfacerii publicului utilizator;  

- Utilizarea tehnologiei moderne în catalogarea, clasificarea şi diseminarea informaţiei, 
cu accesul gratuit pentru utilizatori la toate serviciile informatice; 

- Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor ca proces continuu;   
- Sprijinirea bibliotecilor publice  din judeţ, prin schimburi interbibliotecare, cu accent 

pe cărţile valoroase din punct de vedere al interesul comunităţii locale, vizite ghidate ale 
utilizatorilor din judeţ precum şi asistenţă profesională de specialitate;  

- Sprijinirea comunit ăților românești din diaspora, prin înființarea unor biblioteci cu 
carte românească. Astfel realizăm și o promovare continuă a patrimoniului cultural 
național. 

 
e.7. proiecte din cadrul programelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback-ul programelor și proiectelor bibliotecii în 2015: 
Consolidarea imaginii bibliotecilor publice: 

- desfăşurare proiecte şi activităţi proprii, asistenţă şi consiliere acordate în teritoriu, inclusiv 
la sediul bibliotecilor selectate în cadrul Biblionet, consfătuiri profesionale/ diverse acţiuni 
culturale, distribuire donaţii de carte, cursuri diverse etc. 

 
Răspunsul comunităţii ca indicator al eficienţei programelor (respectiv a proiectelor incluse 
în acestea): 

- creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor oferite (utilizatori activi + participanţi 
manifestări): 2014 – 41.089; 2015 -  42.806 

- creşterea numărului de utilizatori activi ai bibliotecii: 2014 – 25.612; 2015 -  26.258 
- creşterea numărului de vizite directe la bibliotecă:  2014 – 276.621; 2015 -  277.901 

 
 

Proiectele din cadrul programului Anul 2015 
Proiecte culturale 28 
Studii/cercetări/activităţi de documentare/monografii 35 
Activităţi/manifestări cultural-artistice, pe secţii şi filiale 462 
Seminarii, conferinţe, simpozioane etc. 29 
Înregistrări catalografice în sistem automatizat 479.537 
Apariţii în presă 170 
Materiale de promovare  146 
Parteneriate / protocoale de colaborare 176 
Studii/sondaje  4 
Perfecţionarea personalului  10 



e.8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 
management. 
 

În anul 2015, în afara manifestărilor cuprinse în Lista programelor și proiectelor culturale 
și în Calendarul anual de acţiuni cultural-artistice  de la nivelul judeţului, am acordat o atenţie 
deosebită următoarelor categorii de evenimente/ activităţi/ acţiuni specifice bibliotecii, care sunt 
ocazionale, dar prin a căror natură am apreciat că se poate facilita realizarea sarcinilor şi 
obiectivelor manageriale: 
- expoziţii de desen, pictură, grafică, etc. ale elevilor din şcolile cu care biblioteca dezvoltă 

parteneriate;  
- prezentări şi lansări de carte, etc.;  
- întâlniri cu personalităţi culturale locale, din ţară/străinătate;  
- concursuri, festivaluri, târguri/saloane de carte;  
- lecturi publice, recitaluri de poezie, seri/audiţii muzicale, spectacole;  
- conferinţe, simpozioane, dezbateri, colocvii, cluburi.  
 
În anul 2015 biblioteca a oferit comunității și alte servicii: 

- în baza protocolului de colaborare IREX-APIA , biblioteca a continuat seria de activități 
de informare și consultanță pentru agricultorii din tot județul. Grupul țintă este reprezentat 
de persoanele din mediul rural/urban, care se ocupa de agricultură și pot beneficia de 
subvenții.   

- un nou serviciu oferit comunității, prin protocolul cu Serviciul de Probațiune Botoșani este 
reintegrarea socială a persoanelor condamnate la muncă în folosul comunității.  

- continuarea colaborării cu Penitenciarul Botoșani, prin susținerea activității Filialei nr. 4, 
editarea Revistei “Caietele lui Cain”, precum și implicarea persoanelor private de libertate 
în diverse evenimente culturale (simpozioane, proiecte, concursuri literare).   

 
Prezentarea detaliată a acestor activități se regăsește la punctul b.3.  
 

 



 
 
 
 
F. Previzionarea evoluției economico – financiare a instituției, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate,  precum și a veniturilor 
instituției ce pot fi atrase din alte surse 
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F. Previzionarea evoluției economico – financiare a instituției, cu o estimare a resurselor 
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate,  precum și a veniturilor institu ției ce pot 
fi atrase din alte surse 
 
f.1. proiectul de venituri și cheltuieli pentru urmatoarea perioadă de raportare  
 
Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/ concretizat pentru 
următoarea perioadă de raportare a managementului (2016): 
 

 
 
  

DENUMIREA INDICATORILOR  COD 

VALOARE (RON)  
(conf. propunerii de 
buget înaintată către 
Consiliul Judeţean) 

VENITURI TOTALE , din care:  1.750.000
- alocaţii (credite) bugetare  1.750.000

CHELTUIELI TOTALE , din care:  1.750.000
Cheltuieli curente, din care: 01 1.750.000
Cheltuieli de personal, din care: 02 1.400.000
- Cheltuieli cu salariile 10.01 1.122.000
- Contribuţii, din care: 10.03 278.000

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 10.03.01 178.000
Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 7.000
Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 10.03.03 60.000
Contribuţii pentru asigurările de accidente de 10.03.04 5.000
muncă şi boli profesionale   
Contribuţii pe concedii şi indemnizaţii 10.03.06 28.000

Bunuri şi servicii, din care: 20 350.000
- Bunuri şi servicii 20.01 54.000
- Reparaţii curente 20.02 5.000
- Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 4.000
- Deplasări, detaşări, transferări 20.06 10.000
- Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 20.000
- Pregătire profesională 20.13 10.000
- Protecţia muncii 20.14 5.000
- Alte cheltuieli 20.30 296.000
Cheltuieli de capital, din care: 70 0
- Construcţii 71.01.01 0
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0
- Alte active fixe 71.01.30 0



 
 
f.2. număr de beneficiari estimați pentru urm ătoarea perioadă de management 

Având în vedere diversitatea programelor și serviciilor oferite de bibliotecă, dezvoltarea 
continuă a relațiilor parteneriale cu instituții și organizații dintr-un spectru cât mai larg de domenii de 
activitate, precum și numărul de utilizatori atrași în bibliotecă în cursul anului precedent, ne propunem 
pentru anul 2016 fidelizarea celor existenți, precum și atragerea unor noi categorii de beneficiari. 

 Număr de utilizatori activi 
Realizat 2015 26.258 
Estimat 2016 26.400 

 
 

 Realizat 2015 Estimat 2016 

Număr de volumelor difuzate 700.847 701000 
Număr de utilizatori activi 26.258 26.400 
Indice de lectură 26,69 26,89 
Număr de utilizatori înscrişi 27.278 27.500 
Număr de locuitori 412.626 412.626 
Indice de atragere la lectură 6,61 6,64 

 
 
 

f.3. analiza programului minimal realizat 
 

Gradul de fidelizare a utilizatorilor de tip „tradiţional”, reflectat prin menţinerea interesului 
acestora faţă de bibliotecă mai ales din perspectiva ofertei de documente ce pot fi împrumutate ori 
consultate pe loc, s-a consolidat treptat în secţiile bibliotecii, având însă şi unele „oscilaţii”, pe măsura 
diversificării şi optimizării serviciilor oferite şi gradului de înnoire a colecţiilor. 

În condiţiile în care presiunile social-economice din mediul exterior instituţiei, extinderea 
reţelelor Internet, cât şi evoluţiile structurale şi calitative ale procesului de învățământ au continuat 
să se manifeste la modul crescendo asupra diferitelor categorii de public-ţintă, numărul utilizatorilor 
de servicii directe și indirecte, a înregistrat o evoluţie mai mult decât favorabilă. 
 
 
 



 
Lista programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prev ăzute pentru anul 2015 

(REALIZAT) 
 
 

Nr. crt.  

DENUMIREA 
PROGRAMULUI  
PROIECTULUI 

CULTURAL 

DESCRIEREA SUMARĂ A PROGRAMULUI / PROIECTULUI ŞI A  
COORGANIZATORILOR 

PERIOADA 
DE 

DESFĂŞURA
RE 

DESCRIEREA SUMARĂ A 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI CO-ORGANIZATORI 

1. “Zilele Eminescu” - Cenaclul literar artistic “Portretul artistului în 
tinerețe” 

- Vizită ghidată la “Fondul documentar Mihai 
Eminescu – donația Ion C. Rogojanu” 

- Expoziție de numismatică, filatelie, cartofilie 
“Eminescu” în cadrul Cabinetului de 
Numismatică și Filatelie  

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Centrul Cultural al M.A.I.; 
Biblioteci comunale; Şcoli şi licee; Cenacluri literare; Penitenciarul 
Botoşani; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai 
Eminescu” 

13-15 ianuarie 

2. “Omagiu Unirii” - expoziţie de carte  
- expoziţie de filiatelie, numismatică şi 

medalistică  
- recitaluri de cântece şi poezii patriotice  
- referate  

C.J. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Palatul 
Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

24 ianuarie 

3. ” Clubul Melomanilor” - Serate dedicate iubitorilor de muzică clasică 
şi de artă în general, coordonată de prof. 
Mirel Azamfirei și prof. Genoveva Dolhescu 
Gordaș 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; 
Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani 

ianuarie - 
decembrie 

4. Biblioteca virtuală- 
biblioteca viitorului 
“Porţile deschise ale 
bibliotecii” 

- vizite ghidate permanente 
- lecturi publice 

C.J. Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale  februarie 

5. Stagiu de documentare - Informare, documentare pentru studenţii 
Facultăţii de Limbă şi Literatură Română – 
Universiatea din Cernăuţi (Ucraina) 

C.J. Botoşani; Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; 
Universitatea din Cernăuţi (Ucraina) 

februarie-
martie 



6. Simpozionul: 
“Aniversarea Unirii 
Basarabiei cu Romania” 
 1918 – 27 martie 2015 

- Unirea Basarabiei cu Romania(27.03.1918) 
prima treapta catre Romania 
Mare(prezentare). 

- Personalitati basarabene care si-au adus 
contributia la infaptuirea unirii din 
27.03.1918(prezentare). 

- Contributia si jertfa armatei romane la 
infaptuirea si apararea Marii Uniri de la 
1918(prezentare). 

- Montaj literar- artistic.Moment artistic 
tematic.Expozitie de medalii si insigne. 
 

C.J. Botoşani;  Uniunea Vatra Romaneasca; Asociatia Naionala Ciultul 
Eroilor “Regina Maria”; Scoala Gimnaziala nr. 2; Scoala Gimnaziala nr.8; 
Grupul Scolar Industrial Dimitrie Negreanu; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Palatul Copiilor 
Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea 
de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi etnice; 

27 martie 

7. “Bucuria artelor” - aniversări-comemorări 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; 
Filarmonica Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani 

ianuarie-
decembrie 

- Ispirescu, Petre, folclorist şi povestitor (1830-1887) -185 de ani de la naştere 
- Budai-Deleanu, Ion, scriitor (1760-1820) - 255 de ani de la naştere 
- Eminescu, Mihai, poet, prozator şi publicist (1850-1889) - 165 de ani de la naştere 
- Ampère, André-Marie, matematician şi fizician francez (1775-1836) -240 de ani de la naştere 
- Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet (Iniţiată în 2004 de Comisia Europeană şi are ca scop promovarea siguranţei pe Internet pentru toţi 

utilizatorii, în special pentru copii şi tineret)-Prima zi de marţi din februarie 
- Pasternak, Boris, scriitor rus (1890-1960) -125 de ani de la naştere 
- Vieru, Grigore, poet (1935-2009) 80 de ani de la naştere 
- Maiorescu, Titu, filozof şi critic literar (1840-1917)-175 de ani de la naştere 
- Botticelli, Sandro (Alessandro di Mariano Filipepi), pictor italian (1445-1510)- 570 de ani de la naştere 
- Michelangelo, Buonarroti, pictor, sculptor,poet şi arhitect italian (1475-1564)-540 de ani de la naştere 
- Ravel, Maurice, compozitor francez (1875-1937)-140 de ani de la naştere 
- Barbu, Ion (Dan Barbilian), poet, eseist şi traducător (1895-1961)-120 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Francofoniei (Instituită în 1988, marchează data fondării în 1970 a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Este dedicată 

limbii franceze, promovării solidarităţii şi cooperării întreţările francofone) 
- Ziua Mondială a Poeziei (Declarată deUNESCO în 1999 pentru a susţine creaţia poetică, stabilirea dialogului între poezie şi alte genuri ale creaţiei, 

editarea şi promovarea poeziei ca artă modernă veritabilă, deschisă oamenilor) 
- Andersen, Hans Christian, scriitor danez (1805-1875) -210 ani de la naştere 
- Zola, Émile, scriitor francez (1840-1902) -175 de ani de la naştere  
- Ziua Internaţională a Planetei Pământ (Sărbătorită pentru prima oară în 1990. Are scopul unirii tuturor oamenilor în vedereaprotejării mediului 

înconjurător. Rezoluţia 63/278 a Adunării Generale ONU din 22 aprilie 2009 a desemnat această zi ca Zi Internaţională a Planetei Mamă) 
- Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor (Instituită de UNESCO în 1995 pentrua comemora moartea sau naşterea în data de 23 aprilie a unor 

mari scriitori ai lumii (W.Shakespeare, M. de Cervantes, M. Druon ş.a.) şi, totodată, pentru a încuraja lectura şi editarea cărţilor 
 



8. “Ziua internaţională a 
bibliotecarului”  
“Ziua municipiului 
Botoşani” 

- simpozion: “Porţile deschise ale bibliotecii” 
- expoziţii dedicate zilei oraşului “Botoşaniul în 

documente” 
- lansări de carte  
- recitaluri 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Prefectura Judeţului 
Botoşani; Primării comunale din judeţul Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Palatul Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale 

23 aprilie 

9. “Ziua Europei” - “Botoşani – model de convieţuire etnică” 
- recital de cântece şi poezii  
- expoziţii de carte şi pictură 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii 
Botoşanilor; Şcoala Populară de Artă; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Comunităţi etnice; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale 

mai 

- 2015 Anul International al Luminii 
 

10. “Ziua internaţională a 
copilului”  

- programe artistice 
- expoziţii de carte şi desene 
- lecturi publice 

 

C.J. Botoşani; Şcoala Populară de Artă; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; 
Palatul  
Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; O.N.G.; Biblioteci comunale 

iunie 

11. “Zilele Eminescu” - simpozion internaţional: “Eminescu: Carte - 
Cultură - Civilizaţie” 

- editarea volumului: “Studii eminescologice” 
vol. 16 

- expoziţii de carte 
- schimburi culturale 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Universitatea din Cernăuţi; 
Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj, Sibiu; D.J.C.C.P.C.N. 
Botoşani; Centrul Cultural al M.A.I.; Biblioteci judeţene; Biblioteci 
comunale; Şcoli şi licee; Cenacluri literare; Penitenciarul Botoşani; 
Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; 
Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 
 

iunie 

12. “O seară de iulie … la 
bibliotecă”  
 
LITERATURĂ 

- lecturi publice 
- audiţii muzicale 
- expuneri 
- seminar/simpozion 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare 

iulie 

  
- Blaga, Lucian, poet, dramaturg şi filozof  (1895-1961)-120 de ani de la naştere  
- Daudet, Alphonse, scriitor francez (1840-1897) - 175 de ani de la naştere 
- Paganini, Niccolo,violoncelist şi compozitor italian (1782-1840)-175 de ani de 

la trecerea în neființă 
- Maurois,  André,  (Émile  Herzog),  scriitor francez (1885-1967)- 130 de ani de la naştere  
- Christie, Agatha, scriitoare engleză (1890-1976) 125 de ani de la naştere 
- Ziua Internaţională a Muzicii (Instituită de UNESCO   în   1973   pentru   a   încuraja promovarea artei muzicale, schimburile 

culturale,  întărirea  păcii  şi  înţelegerii  între popoare prin intermediul muzicii) 
- Sadoveanu, Mihail, prozator, romancier -135 de ani de la naştere 
- Rebreanu,  Liviu,  prozator  şi  dramaturg-(1885-1944) 130 de ani de la naştere        
- Twain, Mark-(Samuel Langhorme)- 180 de ani de la naştere          



13. Tabara de creatie si 
recreatie”Botoșani – plai 

eminescian” 

Joi 30 iulie 2015 
- Prezentarea volumului „Poeţi botoşăneni de 

azi” de Victor Teişanu. 
- Prezentări de carte ale scriitorilor 

botoşaneni. 
- Expozitie. 

C.J. Botoşani; Asociatia “Universul Prieteniei” Iasi; Memorialul Ipoteşti - 
Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala 

Populară de Artă; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; Palatul Copiilor Botoşani; 
Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

26 iulie – 1 
august 2015 
 

14. “BiblioVacanţa” - Clubul de vacanţă.  
- Activităţi desfăşurate în bibliotecă în perioada 

vacanţelor 

C.J. Botoşani; Teatrul “Mihai Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Teatrul 
de Păpuşi “Vasilache”; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci 
comunale; Biblioteci şcolare 

iulie- 
august 

15. “O seară de august … la 
bibliotecă”  
 
 

- expuneri 
- seminar/simpozion 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare 

august 

    
16. “Scriitori pe meleaguri 

natale” 
- Expozitie de carte a scriitorilor botosaneni. 
- Intalnirea scriitorilor  cu oficialitatile 

judetului. 
- Acordare de diplome de excelenta. 
- Discursuri. 

C.J. Botoşani; Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale; Reprezentanta Botosani a Filialei Iasi a Uniunii Scriitorilor din 
Romania; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Memorialul 
Ipoteşti- Centrul de Studii “Mihai Eminescu”; Teatrul “Mihai Eminescu”;  

18 septembrie 

17. “Nocturna bibliotecilor” - lecturi publice 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Şcoala Populară de Artă; Liceul de Artă Botoşani; Filarmonica 
Botoşani; Palatul Copiilor Botoşani; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare 

septembrie-
decembrie 

18. “Sărbătoarea lecturii” 
Lifelong Learning 
(LLL) 

- manifestări culturale de promovare a 
patrimoniului bibliotecii  

- vizite ghidate, expoziţii de carte 
- lecturi publice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; 
Prefectura Judeţului Botoşani; Primării comunale din judeţul Botoşani; 
Primăria Municipiului Botoşani; Teatrul “Mihai Eminescu”; Teatrul de 
Păpuşi “Vasilache”; Penitenciarul Botoşani; Comunităţi etnice; Palatul 
Copiilor Botoşani; ANBPR; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale;  
Biblioteci şcolare 

septembrie-
decembrie 

19. Expozitia “Universul 
Colectiilor. 
Domenii de 
colectionare.” 

Expozitia “Universul Colectiilor. 
Domenii de colectionare.” cuprinde: 

- Exponate Numismatice; 
- Exponate Filatelice; 
- Exponate diverse. 

C.J. Botoşani; .Muzeul Judeţean Botoşani; Memorialul Ipoteşti- Centrul de 
Studii “Mihai Eminescu”; Palatul Copiilor Botoşani; Biblioteci comunale; 
Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea de Numismatică Română; 
Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi 
insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi etnice; 

24- 31 
octombrie  



20. “Salonul artelor” - manifestări culturale diverse 
- recitaluri de muzică 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- audiţii muzicale 
- vizionare filme documentare/artistice  

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii 
Botoşanilor; Şcoala Populară de Artă; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Comunităţi etnice; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare 

octombrie- 
decembrie 

21. “Ziua Naţională a 
României”  
“Ziua Constituţiei” 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de carte 
- expoziţie de numismatică, filatelie, cartofilie 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Palatul Copiilor 
Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea 
de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

29 noiembrie  
9 decembrie 

22. ”Istoria multiculturală a 
județului Botoșani” 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai Eminescu; Palatul Copiilor 
Botoşani; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; Societatea 
de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea 
colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu”; Comunităţi etnice; 

ianuarie-
decembrie 

23. “Interferenţe culturale” - Vizite de studii 
- Vizite de documentare 
- Schimb interbibliotecar 
- Donaţii de carte 
- Diseminarea informaţiilor 

Biblioteca Castel Baronia (Italia); Biblioteca Civica Venezia Mestre (Italia); 
L′′′′ Association des Bibliotheques et Mediatheques Francophones (Franţa); 
Biblioteci publice din Polonia; Biblioteci publice din Ucraina; Biblioteca 
Românească din Montreal (Canada); Centrul de Studii Româneşti “Mihai 
Eminescu” Santiago de Chile (Chile) 

ianuarie-
decembrie 

24. 2015 Anul European al 
Dezvoltarii 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani; Inspectoratul 
Silvic Botoşani; O.N.G.; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci 
şcolare; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

25. Relații culturale cu 
diaspora 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

Comunitatea Românilor din Italia, Spania, Grecia, Franța, Anglia, Moldova, 
Ucraina, etc 

permanent 

26. Aniversări - 
Comemorări România 
2015 

- manifestări culturale diverse 
- expoziţie de lucrări plastice 
- expoziţie de artă fotografică 
- vizionare filme documentare/artistice 

C.J. Botoşani; Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani; Inspectoratul 
Silvic Botoşani; O.N.G.; Şcoli şi licee; Biblioteci comunale; Biblioteci 
şcolare; Societatea de Numismatică Română; Asociaţia Filateliştilor 
Botoşani; Gruparea colecţionarilor de medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

27. 2005-2015-Deceniul “Apa pentru viata”  



28. Activităţi permanente - participări la simpozioane, conferinţe, cursuri de 
perfecţionare naţionale şi internaţionale (ANBPR; 
IFLA) 

- achiziţie şi difuzare de unităţi de bibliotecă 
- instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din 

bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti 
- manifestări culturale organizate la cererea utilizatorilor 
- stabilirea unor acorduri de colaborare profesională cu 

instituţii şi organizaţii guvernamentale si non-
guvernamentale din ţară şi străinătate. 

- manifestări culturale comune cu biblioteci şi alte 
instituţii culturale şi de învăţământ din străinătate 

- manifestări culturale având drept scop promovarea şi 
valorificarea patrimoniului instituţiei 

- editarea volumului: “Studii eminescologice” - vol. 16 
- editarea de materiale de marketing, publicitate si 

promovare a instituţiei  
- manifestări dedicate aniversărilor culturale 
- Biblio.Book.Botoşani.Networking (BBB Networking). 

Interconectarea tuturor bibliotecilor publice şi şcolare 
din judeţul Botoşani. Necesar tehnic. Calendar 
operaţional. 

- WebBiblioteca. Informaţii oferite de bibliotecă în format 
electronic în WorldWideWeb. 

- E-biblioteca. Servicii exterioare oferite în format 
electronic (e-mail, rss, etc.) 

- actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-urilor 
bibliotecii 

C.J. Botoşani; Primăria Municipiului Botoşani; Prefectura 
Judeţului Botoşani; D.J.C.C.P.C.N. Botoşani; Muzeul Judeţean 
Botoşani; C.J.C.V.T.C.P. Botoşani; Rapsozii Botoşanilor; Şcoala 
Populară de Artă; Memorialul Ipoteşti- Centrul de Studii Mihai 
Eminescu; Comunităţi etnice; Universităţile din Iaşi, Bucureşti, 
Timişoara, Cluj, Sibiu; Universitatea din Cernăuţi; Teatrul “Mihai 
Eminescu”; Teatrul de Păpuşi “Vasilache”; ANBPR; Biblioteci 
judeţene; Biblioteci comunale; Biblioteci şcolare; Şcoli şi licee; 
Palatul Copiilor Botoşani; Societatea de Numismatică Română; 
Asociaţia Filateliştilor Botoşani; Gruparea colecţionarilor de 
medalii şi insigne “Mihai Eminescu” 

permanent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALIZA PROGRAMULUI MINIMAL REALIZAT, ÎN RAPORT CU CEL PROPUS,  ÎN 
CORELAŢIE CU SUBVENŢIA/ALOCAŢIA PRIMIT Ă:  
 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA PROGRAMULUI/PROIECTULUI CULTURAL - 2015 

Propus 

-lei- 

Realizat  

-lei- 

1. „Zilele Eminescu” - ianuarie 2.000 2.000 

2. „Omagiu Unirii” 1.000 1.000 

3. ”Clubul Melomanilor” 1.000 1.000 

4. Biblioteca virtuală- biblioteca viitorului “Porţile deschise ale bibliotecii” 10.000 10.000 

5. Stagiu de documentare 10.000 10.000 

6. Simpozionul: “Aniversarea Unirii Basarabiei cu Romania”  

 1918 – 27 martie 2015 

1.500 1.500 

7. “Bucuria artelor” 5.000 5.000 

8. „Ziua internaţională a bibliotecarului”; „Ziua municipiului Botoşani” 15.000 15.000 

9. „Ziua Europei” 5.000 5.000 

10. “Ziua internaţională a copilului” 2.500 2.500 

11.  „Zilele Eminescu” - iunie 35.000 35.000 

12. O seară de iulie … la bibliotecă” 1.500 1.500 

13. Tabara de creatie si recreatie”Botoșani – plai eminescian” 1.500 1.500 

14. “BiblioVacanţa” 5.000 5.000 

15. “O seară de august … la bibliotecă” 1.500 1.500 

16. “Scriitori pe meleaguri natale” 1.000 1.000 

17. “Nocturna bibliotecilor” 2.000 2.000 

18. “Sărbătoarea lecturii” Lifelong Learning (LLL) 3.000 3.000 

19. Expozitia “Universul Colectiilor. Domenii de colectionare.” 500 500 

20. “Salonul artelor” 1.000 1.000 

 21. “Ziua Naţională a României” “Ziua Constituţiei” 2.000 2.000 

22. ”Istoria multiculturală a județului Botoșani” 1.000 1.000 

23. “Interferenţe culturale” 1.000 1.000 

24. 2015 Anul European al Dezvoltarii 2.000 2.000 

25. Relatii culturale cu diaspora 1.000 1.000 

26. Aniversări - Comemorări 2015 5.000 5.000 

27. 2005-2015-Deceniul “Apa pentru viata” 1.000 1.000 

28. Activităţi permanente 100.000 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari: 
 
 

Nr. 
crt. 

Anul Tipul 
proiectului 

Denumirea proiectului Număr 
de 

proiecte 

Număr de 
utilizatori  

Activi / 
ocazionali 
/Vizite la 
bibliotecă 

1. 2015 Proiecte 
mici 

Manifestări culturale  ( 23 activitati) 
23 

26.258 
utilizatori 

activi/ 
16.548 

Utilizatori 
ocazionali/ 

277.901 
Vizite la 
biblioteca 

Proiecte 
medii 

Biblioteca virtuală – biblioteca 
viitorului (Porţile deschise ale 
bibliotecii) 2 

Stagiu de documentare 

Proiecte 
mari 

Activităţi permanente: Manifestări 
culturale având drept scop promovarea 
şi valorificarea patrimoniului 
instituţiei 3 
Zilele Eminescu - iunie 
„Ziua internaţională a bibliotecarului”; 
„Ziua municipiului Botoşani” 

TOTAL 28 x 
 
 

 

Investitii in programe 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 

Anul Tipul 

proiectului 

Denumirea proiectului Număr de 

proiecte 

Investitie în 

proiecte 

1. 2015 Proiecte mici  Manifestări culturale  ( 23 activitati) 23 48.000 

Proiecte 

medii 

Biblioteca virtuală – biblioteca 
viitorului (Porţile deschise ale 
bibliotecii) 2 

20.000 

Stagiu de documentare 

Proiecte mari 

Activităţi permanente: Manifestări 
culturale având drept scop 
promovarea şi valorificarea 
patrimoniului instituţiei 

3 

150.000 

Zilele Eminescu - iunie 
„Ziua internaţională a 
bibliotecarului”; „Ziua municipiului 
Botoşani” 

TOTAL 28 218.000 



Str. Cl. Națională 64  
e-mail: biblioteca@bibliotecabotosani.ro 

www.bibliotecabotosani.ro 
Tel. 0231.514.686 Fax: 0231513334 

 

„ Mihai EminescuMihai EminescuMihai EminescuMihai Eminescu””””        

Concluzii 
 
 
 Realizările anului 2015 demonstrează că Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botosani 
este o bibliotecă modernă, orientată spre public, o instituţie de cultură care desfăşoară o activitate 
susţinută de valorificare a patrimoniului cultural şi spiritual, de cinstire a personalităţilor din 
comunitate, de promovare a culturii scrise româneşti în spaţiul european. 

Biblioteca noastră, continuă să fie preferată de botoșăneni, fiind un spațiu cultural ușor 
accesibil unde creativitatea se manifestă din plin, un spațiul confortabil în care aleg să își petreacă 
timpul liber, locul în care aceștia își dezvoltă continuu abilitățile, capătă competențe noi și 
acumulează cunoștințe, în spiritul învățării pe tot parcursul vieții, instituția unde moștenirea culturală  
se împletește în mod armonios cu poveștile oamenilor de azi. Prin realizările sale biblioteca își 
îndeplinește misiunea de a facilita accesul gratuit și nediscriminatoriu la drepturile culturale 
fundamentale, servind ca centru comunitar care susține activ informarea, cercetarea, educația și 
recreerea locuitorilor din municipiul și județul Botoșanii, contribuind activ la îmbunătățirea calității 
vieții acestora prin oferta ei inovatoare și programul integrat de servicii cu caracter public, în spiritul 
valorilor promovate: accesibilitate, utilitate, transparență, participare, parteneriat, performanță. 
 
 
 
 
 
 

 
 


