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PROGRAM DE ACTIVITATE PE  ANUL 2017 
 

 

1. Activitatea de completare a colectiilor de biblioteca si de constituire  a 

instrumentelor de informare a utilizatorilor  asupra continutului acestora. 
 

 

 

Biblioteca Comunala  are  si in anul 2017  următoarele obiective prioritare: 

Consolidarea rolului bibliotecii ca pol cultural în rândul comunităţii deservite; 

•  Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi educaţional; 

•  Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali ai bibliotecii; 

•  Adecvarea serviciilor bibliotecii la cerinţele utilizatorilor; 

•  Asigurarea progresului în procesul de modernizare a serviciilor oferite ; 

 

 

2.   Activitatea privind serviciile de biblioteca  oferite comunitatii , situatia 

existenta  la nivelul  comunei si a satelor    componente . 
  

             In decursul vremurilor , formele de receptare culturala colectiva au fost 

dependente de imprejurari , de nivelul societatii respective , de evolutiile tehnologice , de 

viziunea politica , de orientarea imaginarului colectiv . Nevoia de spectacol a fost 

permenenta si este un din  formele de animatie cultural si care prinde foarte bine la public 

. spectacolul a reprezentat o forma puternica de a atrage , de a mobiliza , de a convinge , 

de a influenta comportamentele .  

 Afisele , recenziile , prezentarile de carte isi fac pe deplin datoria de a atrage cat 

mai multi utilizatori spre biblioteca . Ajunsi la biblioteca utilizatorii isi formeaza setea de 

lectura care are relatii mult mai profunde cu fenomenul cunoasterii , induce si dezvolta 

reflexivitatea , ofera oglinzi mai adinci si produce efecte de mai lunga 

 

 

 

3 Calitatea  si eficienta activitatilor de animatie culturala ( manifestari 

cultural educative) organizate de biblioteca , realizari privind proiecte , 

colaborari sau parteneriate in plan local ( numar, continut) 

 
Vom avea in vedere in  acest  an sa atragem citi mai multi utilizatori de varsta 

prescolara invitindu-i la biblioteca impreuna cu parintii trezind in acest fel si interesul lor 

pentru lectura . Voi avea avea pregatit ca si pina acum de altfel un bol cu bomboane 

pentru a –i servi pe cei mici  



Vom asigura egalitatea accesului la lectura pentru toate categoriile 

Nu trebuie sa asteptam de sus , acolo unde vrajbele sunt mai acute din pacate , 

directiile in viata noastra , suntem datori sa intervenim pina nu este prea tirziu . Din 

fericire exista forte care pot coagula modele , structuri bine organizate la care cetatenii 

satului , cu drepturi egale la informatie si civilizatie sa apeleze . 

 

 Principalele activitati propuse :  

 

1. ,,Viata si opera lui Mihai Eminescu “ - prezentare de carte in sala de 

15 ianuarie 2017. 

2. ,, Miss primavara “ – concurs realizat de Scoala Generala Trifesti  / 8 

martie 2017 

3. ,, Cîntam si dansam pentru mama “ – spectacol de cantece si dansuri 

realizat in colaborare cu Scoala Gimnaziala  nr. 1 Trifesti – 8 martie 2017 

4. Actiuni de gospodarire administrative / lunile aprilie si mai . 

5. ,, Copii florile vietii noastre “ -  spectacol realizat cu  copii Scolii 

gimnaziale Trifesti  si Miron Costin / 1 iunie 2017 

6. ,, Intilnire cu fii satului “- ziua satului Trifesti organizata de Primaria 

Comunei Trifesti  in colaborare cu Biblioteca Comunala  la Inaltarea Domnului  

 ( cinstirea eroilor , spectacol, distractie pentru tineret )  

8.  ,, Amintiri  din strabuni “  - reuninune cu veteranii de razboi din 

comuna Trifesti / iulie 2015 

9. ,, Dimineata de basm “ – transpunere in lumea basmelor in 

colaborare cu Gradinita Trifesti si Biblioteca Comunala / septembrie 2017 

10. ,, Figuri de luptatori in literatura româna” – concurs  in colaborare cu 

scoala Trifesti/octombrie 2017 

11. ,, Obiceiuri si datini de Craciun “ –spectacol / decembrie 2017 

 
 

 

Vom continua si 2017 programul de voluntariat in biblioteci, sesiunile de 

biblionet, cursurile de dans  si engleza, karaoke, clubul de pictura, clubul de joaca ( jocuri 

in aer liber si in biblioteca) 

 

4. Observatii asupra bugetului , cantitatii si calitatii colectiilor, stadiul 

informatizarii , numarul si structura utilizatorilor 
 

In ce priveste bugetul pe anul 2017  nu avem date precise intrucat bugetul nu s a 

aprobat. De aceea nu stim cu exactitate care va fi suma destinata imbunatatirii colectiilor.  
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