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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 

 

Misiunea Bibliotecii  este de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, 

lectură şi recreere ale utilizatorilor din  comuna Trifesti, oferind acces liber, gratuit şi 

nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii. Prin 

întreaga sa activitate, biblioteca îşi propune satisfacerea într-o măsură cât mai mare a 

nevoilor pe care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul culturii.. 

 

Obiective 

Biblioteca Comunala  a avut în anul 2016 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 ; 

•  Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală, unităţi şcolare, biserica . 

 

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

instrumentelor de informare a utilizatorilor  asupra continutului acestora. 

 

In cursul anului 2016  am achizitionat un nr .de 202 volume  in valoare de 3055,45 lei  

de la SC Bibliopolis  Petrodava ,  achizitia este sub numarul de minim 50 de  

documente la 1000 de locuitori asa  cum prevede legea, insa suntem multumiti pentru 

ca e un pas mare inainte, avand in vedere ca in anii anteriori nu am achizitionat nici 

un document din finantare publica ci doar din donatii. 

 

Activitatea bibliotecii s a desfasurat asa cum ne am propus pe mai multe palete decat  

lectura publica .. Am asigurat conditiile de informare  ,  socializare si  comunicare a 

utilizatorilor  prin reteaua de calculatoare biblionet, prin site-ul de socializare 

facebook, prin avizier 

 

 

2.   Activitatea privind serviciile de biblioteca  oferite comunitatii , situatia 

existenta  la nivelul  comunei si a satelor    componente . 

 

Aportul adus de biblioteca , a fost de a furniza materiale si informatii fizice, scrise( carti, 

enciclopedii,  materiale  pentru concursuri, teste, activitati  si abilitati practice ) cat si 



audio-video ( programe artistice, comemorari, serbari pe diferite teme , vizionari  de 

filme ,specifice varstei precum si temele propuse in cadrul programelor scolare.) 

Cu ocazia inventarierii bunurilor din scolile Miron Costin si Branisteni , unde am fost 

presedinta de comisie , septembrie 2016,  le am vorbit  copiilor de la aceste scoli de 

potentialul oferit de biblioteca comunala si le am lansat invitatia de a veni la biblioteca 

punandu le la dispozitie microbuzul scolar aflat in administrarea primariei.. 

Locuitorii din aceste sate au fost foarte activi in cadrul activitatilor de sarbatori  

organizand cu ei ,, Banda lui Bujor” ,  ,,Banda lui Jianu” , capra si ursii .  Cu ei am 

participat la festivalurile de datini si obiceiuri de la Piatra Neamt, Roman, Pastraveni si 

Targu Neamt. 

 

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) 

 

Anul 2016 , a fost un bogat din punct de vedere educativ, cultural si 

distractiv..Biblioteca Comunala a fost in centrul atentiei din acest punct de vedere, 

implicandu- ne activ  in tot ce a tinut de activitatea culturala , impreuna cu Primaria, 

Consiliul Local, scoala si biserica.. 

Zilnic la biblioteca  avem activitati cat mai variate cum ar fi vizionarea de filme 

artistice, desene animate, documentare, karaoke, cursuri de limba engleza, initiere in 

domeniul informaticii, desen, teme  la locul de lectura, jocuri in aer liber ( ,, Tara tara 

vrem ostasi” sanius, ), cursuri de dans, descoperire de talente (desen, cantat la tarabane, 

dansuri latino)  .. Pentru cei mici care inca nu stiu sa citeasca, le oferim jucarii de plus 

pentru joaca, instrumente pentru desenat si pictat.. La toate acestea se adauga serviciul 

clasic de imprumut la domiciliu si cel de biblionet.. 

Avem incheiat parteneriat  cu Scoala  Gimnaziala  Trifesti si Scoala nr.1 Vasile 

Alecsandri din Roman. 

 

Prezentam in continuare activitatile importante care s au desfasurat la Biblioteca 

Comunala sau cu sprijinul nostru.. 

 

Anul 2016  a inceput cu marcarea nasterii marelui poet Mihai Eminescu.. Activitatea s a 

numit : Viata si opera lui Mihai Eminescu  si a constat in recitarea de poezii scrise de M. 

Eminescu si vizionarea unui film documentar despre viata si opera lui.. Am avut surpriza 

de a primi niste desene minunate cu Eminescu si Veronica Micle.. Au participat   in jur 

de 25 de copii cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani.. 

Pe data de 24 ianuarie – ziua unirii am avut o prezentare de carte despre istoria Romaniei 

. Participanti au fost copii de la Scoala Gimnaziala Trifesti cu varste cuprinse intre 7- 14 

ani. 

Pentru  a veni in intampinarea primaverii si  a sarbatori ziua de 8 martie – ziua 

internationala a femeii ,  am desenat si confectionat martisoare impreuna cu copii si am 

prezentat cantece si poezii dedicate mamei.. 

In perioada 18 – 22 04 2016 – perioada programului  Scoala altfel – am primit vizita 

copiilor de la Gradinita Trifesti , care ne- au incantat cu cantecele,  iar noi le am oferit 

filmulete de desene animate la videoproiector..  De asemenea elevii claselor I –IV  au 



venit impreuna cu invatatorii si le am prezentat potentialul informational al bibliotecii , 

prilej cu care multi  din cei ce nu aveau, si- au incheiat fise de imprumut  si au devenit 

utilizatori  fideli ai biblioteci... Sesiunile biblionet au fost la mare cautare  atat pentru 

jocuri cat si pentru materiale scolare din bibliografie. 

In  vacanta de primavara,  saptamana in care a fost si saptamana  Pastelui,   ne-am 

bucurat impreuna de Invierea Domnului, am vizionat filme si am invatat sa iertam  si sa 

iubim asemenea Mantuitorului. Au participat si elevii din comuna care invata la liceele 

din Roman . 

Pe data de 9 iunie 2016 impreuna cu Primaria si Consiliul Local si Biserica din comuna 

am organizat  ,, Ziua Comunei Trifesti” , cu acest prilej  s- au tinut slujbe religioase la 

monumentele eroilor din comuna, precum si la ,,Mormantul Ciobanului” , cel care a gasit 

pe raul Moldova, (vechea albie) , Icoana Facatoare de Minuni , ce se afla la Biserica Sf 

Nicolae din Trifesti..  Copii scolilor din comuna au prezentat spectacole artistice la 

fiecare monument.. Totii cetatenii comunei , precum si din satele alaturate  au participat 

la Spectacolul  organizat pe stadionul comunei,  la care au evoluat cantareti conoscuti din 

tara precum Alessia , formatia Haiducii.. Sarbatoarea  s a incheiat  cu o masa festiva 

oferita invitatilor.  

 Pe 1 iunie 2016 – sarbatoarea copiilor , am organizat  activitati recreative , am 

vizionat desene animate, dansuri si karaoke. 

 

 Pe perioada vacantei de vara ne am bucurat impreuna de frumusetea si caldura 

soarelui prin jocuri in aer liber, lectura la biblioteca , sedinte biblionet, cursuri de dansuri 

si limba engleza.. Cativa voluntari cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani au participat la 

rearanjarea cartilor pe rafturi si la scoaterea celor uzate moral si fizic pe care le vom 

propune spre casare.. 

 Pe data de 31 iulie 2016 am organizat lansarea cartii Moartea Sobolanului scrisa 

de scriitorul Gheorghe Neagu . Au participat in jur de 50 de invitati cu varste cuprinse 

intre 7 si 90 de ani. 

 
 



 
 

 Pe 31 . 08.2016  am organizat lansarea cartii  ,,Biserici de lemn din Podisul 

Barladului”  a preotului Flurin Tuscanu de la Parohia Trifesti , precum si o expozitii cu 

imagini de la casa regala a   d-lui ing. Viorel Necula . si la aceasta activitate au participat 

peste 60 de invitati cu varste intre 7 – 70 de ani.  

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 Toamna incepe in forta odata cu inceperea noului an scolar.. Marcam ziua 

educatiei cu vizita clasei 1 a d-nei inv . Chelaru Violeta  la biblioteca. 

 Pe data de 2.08.2016 in colaborare cu primaria si Consiliul Local am organizat 

festivitatea de acordare a diplomei de cetateni de onoare  unor personalitati  din comuna 

sau au activat in comunitate. 



   
 Data de 25.10.2016 – ziua armatei Romane, am marcat o prin curatarea 

monumentelor eroilor si plantare de flori in jurul lor . 

 
 Pe 1 decembrie 2016, am sarbatorit cu cantece patriotice, filme istorice si voie 

buna  

 



 
 

 

 
 

 

 

  De mos Neculai si mos Craciun am fost implicati in daruirea cadourilor catre toti 

scolari si prescolarii din  scolile comunei.  

 

 

 

 



 
                                                                            

 

 

In preajma sarbatorilor de Craciun am participat cu formatia de uratori Sumanarii  si 

Banta lui Bujor la festivalul de datini si obiceiuri Piatra Neamt, Roman, Pastraveni si 

Targu Neamt 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

Anul s a incheiat cu un frumos spectacol al tuturor uratorilor la Primaria 

Comunei. Au participat marea majoritate a cetatenilor comunei si au fost foarte multumiti 

si incantati . 

 

 

 



 
 

 

 Ne dorim ca acest an 2017 sa fie si mai bogat in activitati culturale si distractive. 

Avem tot sprijinul conducerii Primariei si a Consiliul Local , pentru care  le multumim. 

 

 

 

 

 

   BIBLIOTECAR, 

      Casimindra Elena Vasilica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


