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Biblioteca Judeţeană I.G.BIBICESCU Mehedinţi este o instituţie
culturală de interes judeţean, ce asigură egalitatea accesului la informaţii şi la
documentele necesare informării,educaţiei permanente, petrecerii timpului liber
şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor fără deosebire de statut social ori
economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.
Biblioteca Judeţeană I.G.BIBICESCU Mehedinţi funcţionează sub
autoritatea Consiliului Judeţean Mehedinţi care îi asigură baza materială şi
resursele financiare unei bune funcţionări.
Potrivit profilului său, Biblioteca a înregistrat în perioada 2017 un
important număr de prezenţe la reuniuni de acest fel, cu caracter profesional şi
de animaţie culturală.
Biblioteca Judeţeană „I.G.Bibicescu” Mehedinți coordonează activitatea
bibliotecilor publice din judeţ şi serveşte interesele de informare, studiu, lectură,
educaţie şi recreere ale utilizatorilor săi, prin servicii care asigură accesul liber şi
nediscriminatoriu la propriile colecţii de documente şi baze de date, precum şi la
alte surse, exterioare ei. În acest scop, Biblioteca Judeţeană constituie,
prelucrează, organizează, conservă, dezvoltă şi valorifică ştiinţific, conform
resurselor alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii reprezentative de carte,
periodice şi alte documente purtătoare de informaţii din orice domeniu al
cunoştinţelor umane, indiferent de format ori natura suportului material.
Totodată, Biblioteca Judeţeană are misiunea de onoare de a conserva şi a
valoriza moştenirea culturală şi patrimonială a cărturarului I.G.Bibicescu,
contribuind decisiv la perpetuarea memoriei sale ca intemeietor al Bibliotecii
Biblioteca Judeţeană "I.G.Bibicescu" este nu numai cea mai frecventată
instituţie de cultură din judeţ, ci - inclusiv prin percepţia colegilor şi partenerilor
din ţară - un centru de excelenţă profesională, în multe domenii de activitate şi
din multe puncte de vedere.
In anul 2017, Biblioteca Judeţeană I.G.BIBICESCU Mehedinţi, a
organizat un numar de 78 de expoziţii, 15 lansări de carte.
ANIVERSĂRI CULTURAL-EDUCATIVE, MARCARE ZILE SPECIALE:
Calendarul evenimentelor şi manifestărilor culturale este o publicaţie
anuală a Bibliotecii Judeţene ,,I.G. Bibicescu” Mehedinţi şi este conceput ca o
rememorare a celor mai importante date ale anului în curs. El poate fi util
bibliotecarilor celor care organizează manifestările şi evenimentele culturale, dar
şi publicului larg.
Ianuarie
✓ 06 – Teodoreanu, Ionel a fost romancier român interbelic cunoscut mau
ales pentru scrierile sale evocatoare ale copilăriei și adolescenței
(06.01.1897 – 03.02.1954) 120 de ani de la naștere.

✓ 12-14 - Festivalul Internațional de Literatură ,,Mihai Eminescu,, Ediția a XXVII-a.
✓ Eminescu, Mihai: a fost poet, prozator, supranumit ,,Luceafărul
poeziei românești,, 167 de ani de la naștere (15.01.185015.06.1889).
✓ Ziua Culturii Naționale
✓ 24
- Unirea Principatelor Române
✓ 30
- Caragiale, Ion Luca: a fost dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet,
scriitor, ziarist român. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român
și unul dintre cei mai importanți scriitori români. 165 de ani de la naștere
(30.01.1852 – 09.06.1912).
Februarie
✓
✓
✓
✓

01 – Curs de inițiere IT pentru seniori
14 – Ziua Europeana a Siguranței pe Internet
16 – Ziua Internațională a Cititului Împreună
26 – Hugo, Victor a fost poet, dramaturg și romancier francez –
(26.02.1802-22.05.1885) 215 ani de la naștere
✓ 27 – Steinbeck, John Ernst a fost scriitor american. El este cunoscut pe
scară largă pentru romanul care a câștigat Premiul Pulitzer Fructele
mâniei (1939), romanele La răsărit de Eden (1952) și Șoareci și oameni
(1937). Steinbeck fiind recompensat cu Premiul Nobel pentru Literatură
în 1962 (27.02.1902-20.12.1968) 115 ani de la naștere
Martie
✓ 01 - Creangă, Ion: recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și
povestirilor sale. Este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române
mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. 180 de
ani de la naștere (01.03.1837 – 31.12.1889).
✓ 13 – Eliade, Mircea a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filosof
și profesor român la Universitatea din Chicago (13.03.1907-22.04.1986)
110 ani de la naștere
✓ 21 - Ziua Internațională a Poeziei
✓ 27 – Ziua Mondială a Teatrului
Aprilie

✓ 02

- Ziua Internațională a Cărții pentru Copii.

✓ Andersen, H.Ch. scriitor și poet danez, celebru pentru basmele
sale pentru copii (02.04.1805 – 04.08.1875) - 212 ani de la
naștere.
✓ 18 - 22
- Școala altfel ,,Să știi mai multe, să fii mai bun,,
✓ 19 – Hogaș, Calistrat prozator roman (19.04.1847—28.08.1917)- 170 de
ani de la naștere
✓ 22 - Ghica, Ion – a fost o personalitate marcantă a celei de-a doua
jumătăți a secolului al XIX-lea. Economist, matematician, scriitor,
pedagog, diplomat și om politic, Ion Ghica a fost prim-ministru de cinci
ori: de trei ori al guvernului României (în 1866, în 1866-1867 și în 18701871) și de două ori între 1859 și 1860, la Iași și la București, în perioada
în care țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două
guverne separate - 120 de ani de la moarte (12.08.1816-22.04.1897).
✓ 23
- Ziua Națională a Bibliotecarului Român.
✓ Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor.
– William Shakespeare dramaturg, poet și creator de sonete (154)
considerat cel mai mare scriitor al literaturii engleze. 453 de ani de
la naștere/401 ani de la moarte (23.04.1564 – 23.04.1616).
✓ - Concurs de lectură ,,Dacă citești, câștigi!” ed. a IV-a
Mai
✓ 02
– Bibicescu, I.G. publicist, om politic și economist român,
guvernator al Băncii Naționale a României (1916-1921), donatorul
fondului tradițional de carte al Bibliotecii Județene Mehedinți. 92 de ani
de la moarte (08.11.1848 – 02.05.1924).
✓ 09

– Ziua Independenței României (1877).

- Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea
Război Mondial (1945).
- Ziua Europei (stabilită în urma Summit-ului de la Milano –
1985).
Iunie
✓ 01

- Ziua Internațională a Copilului

✓ 04 – Ionescu Șișești, Gheorghe – a fost agronom român, doctor în științe
agricole al Universității din Jena, Turingia, Germania. A fost membru al
Academiei Române. (16.10.1885-04.06.1967) - 50 de ani de la moarte
✓ 16 – Festivalul Transfrontalier de Poezie ,,Mihai Eminescu”
✓

✓

18 – Maiorescu, Titu a fost academician, avocat, critic literar, eseist,
estetician, filosof, pedagog, politician și scriitor român, prim-ministru al
României între 1912 și 1914, ministru de interne, membru fondator al
Academiei Române, personalitate remarcabilă a României sfârșitului
secolului al XIX-lea și începutului secolului XX 100 de ani de la moarte.
(15.02.1840-18.06.1917).
24 – Ziua Internațională a IEI

Iulie
✓ 02 – Hess, Hermann scriitor german, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură pe anul 1946. Este faimos pentru romanele sale Der
Steppenwolf (Lupul de stepă), Das Glasperlenspiel (Jocul cu mărgele de
sticlă) și Siddhartha. (02.07.1877-09.08.1962) - 140 de ani de la naștere
✓ 14

- Ziua Națională a Franței

- Arghezi, Tudor: a fost scriitor român cunoscut pentru
contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența
baudelairianismului. A scris, între altele, teatru, proză, pamflete,
precum și literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai
contestați din întreaga literatură română.(23.05.188014.07.1967) - 50 de ani de la moarte.
✓ 18 – Austen, Jane a fost romancieră engleză realistă din perioada
romantică pre-victoriană (16.12.1775-18.07.1817) - 200 de ani de la
moarte.
✓ 29 – Ziua Imnului Național ,,Deșteaptă-te române!”
August
✓ 05 Preda, Marin (5.08.1922— 16.05.1980) a fost un scriitor român
postbelic și directorul editurii "Cartea Românească" – 95 ani de la
naștere
✓ 14 – Galsworthy, John a fost prozator englez, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură pe anul 1932. (14.08.1867-31.01.1933) 150 de ani
de la naștere

✓ 20 Lovinescu, Horia (n. 28 august 1917, - d. 16 septembrie 1983) a fost
un dramaturg român contemporan, recunoscut pentru piesele sale de
teatru de idei - 100 ani de la naștere
✓ 22 – Piru, Alexandru a fost critic și istoric literar român, profesor de
literatură la Facultatea de Litere a Universității din București. A fost unul
dintre asistenții lui George Călinescu, alături de Dinu Pillat și Adrian
Marino, până la „radierea" (îndepărtarea) acestuia din Facultate, și a
îngrijit re-editarea monumentalei Istorii a literaturii române de la origini
și până în prezent, semnând prefața ediției a doua, publicată în 1982 de
Editura Minerva. (22.08.1917-1993) -100 ani de la naștere.
✓ 31 - Ziua Limbii Române
- Baudelaire, Charles a fost poet francez, a cărui originalitate
continuă să-i provoace atât pe cititorii săi, cât și pe comentatorii
operei sale. Este considerat poetul care a revoluționat întreaga
lirică franceză și europeană prin originalitatea volumului său
controversat Les Fleurs du Mal („Florile răului"). A avut o
influență puternică asupra viziunilor poetice ale autorilor de mai
târziu (09.04.1821-31.08.1867) - 150 de ani de la moarte.
Septembrie
✓ 06 – Kogălniceanu, Mihail a fost om politic de orientare liberală,
avocat, istoric și publicist român originar din Moldova, care a devenit
prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a
Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai
târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I.
(06.10.1817-01.07.1891) - 200 de ani de la naștere
✓ 25 – Faulkner, William Cuthbert a fost prozator american, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1949, unul dintre scriitorii
reprezentativi ai literaturii americane din secolul XX. Modernismul lui
Faulkner se înscrie în spiritul de influență al lui James Joyce, ca model de
artă romanescă. (25.09.1897-06.07.1962) - 120 de ani de la naștere
Octombrie
✓ 13 - Odobleja, Ștefan - autor, filozof, medic militar și scriitor român,
precursor mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o
„psihologia consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile,
îndelung ignorate și nerecunoscute, Ștefan Odobleja a fost ales post-

mortem, după 1989, membru al Academiei Române. (13.10.190204.09.1978) 115 ani de la naștere
✓ 23 – Larousse, Pierre Athanase a fost gramatician, pedagog, lexicograf
și editor francez născut în Toucy. Este cunoscut mai ales pentru
dicționarele care îi poartă numele, dintre care Le Petit Larousse. A creat o
casă de editură cunoscută sub denumirea de Librairie Larousse,
specializată în editarea dicționarelor și a enciclopediilor. Foarte cunoscută
este de exemplu enciclopedia Grand Larousse encyclopédique.
(23.10.1817-03.01.1875) 200 ani de la naștere
Noiembrie
✓ 08
- Bibicescu, I.G. publicist, om politic și economist român,
guvernator al Băncii Naționale a României (1916-1921), donatorul
fondului tradițional de carte al Bibliotecii Județene Mehedinți.
(08.11.1848 – 02.05.1924). 169 ani de la naștere.
✓ 30 – Swift, Jonathan "Isaac Bickerstaff" a fost un scriitor englez, unul
din cei mai importanți reprezentanți ai realismului din prima perioadă a
iluminismului englez. Caracterizat print-un stil șlefuit și o gândire
dominată adesea de o aspră mizantropie, Swift a devenit cunoscut mai
ales prin opera sa satirică "Gulliver's Travels" ("Călătoriile lui Gulliver",
1726). (30.11.1667-19.10.1745) - 350 ani de la naștere
Decembrie
✓ 01 - Ziua Națională a României;
✓ 04 – Noica, Constantin a fost un filosof, poet, eseist, publicist și scriitor
român. Este membru post-mortem al Academiei Române (din 1990).
Fostul ministru țărănist Nicolae Noica este nepotul filozofului Constantin
Noica. (12.07.1909-04.12.1987) - 30 de ani de la moarte
✓ 12/16 - Serbări și colinde;
✓ 16 – Clarke, Arthur - a fost un scriitor de SF, inventator britanic. Opera
sa de referință este romanul Odiseea spațială 2001, (16.12.191719.03.2008) - 100 de ani de la naștere.
✓ 27 – Vianu, Tudor a fost un estetician, critic și istoric literar, poet, eseist,
filosof și traducător român (27.12.1897-21.05.1964) - 120 de ani de la
naștere
In anul 2017 s-au desfasurat:

-189 proiecte culturale, proiecte realizate in urma parteneriatelor cu scolile
din judetul Mehedinti, realizate atat in sediul Bibliotecii cat si in afara acestuia;
-33 de parteneriate;
-6 contracte de parteneriate.
Difuzarea culturală a urmarit in special:
-Difuzarea şi promovarea colecţiilor de documente prin realizarea de
microexpoziţii săptămânale pe diverse teme - noutăţi, evenimente, aniversări.
-Promovarea imaginii publice a Bibliotecii şi a serviciilor oferite prin
organizarea săptămânală a vizitelor de prezentare a instituţiei şi sectiilor şi prin
articole, interviuri în mass-media.
-Organizarea campaniei de promovare a imaginii publice a Bibliotecii şi
a serviciilor pentru copii prin iniţierea de proiecte şi concursuri.
-Organizarea de evenimente cu caracter socio-cultural conform
Calendarului evenimentelor culturale
-Valorificarea colecţiilor speciale prin prezentări, pliante, ghiduri şi
expoziţii.
Activitatea metodică şi formarea profesională continuă a personalului in
anul 2017 a urmarit in special participarea la 10 cursuri de perfecţionare .
Din total de 228 manifestări culturale, prin forţe proprii sau în colaborare cu
diferite organizaţii, din acestea un număr de 189 evenimente s-au desfăşurat în
Bibliotecă, la sediul central şi filiale.
La evenimentele culturale s-a înregistrat o participare numeroasa de persoane.
Biblioteca Judeţeană “I.G.Bibicescu” a derulat în ultimul an un număr important
de proiecte, care au vizat extinderea serviciilor .
Activităţile de constituire, organizare, prelucrare, dezvoltare şi
conservare a colecţiilor sunt activităţi specifice de biblioteconomie ce se
desfăşoară în sistem tradiţional şi informatizat parţial (Evidenţa Individuală a
documentelor de bibliotecă) prin sistemul integrat de bibliotecă TinRead.
Coordonarea bibliotecilor publice din judeţul Mehedinţi se face
preponderent de la sediul central prin convocarea bibliotecarilor la şedinţe de
instruire, întâlniri profesionale, dezbateri, etc.
Organizarea Zilelor Eminescu, Drumului Cartii, Daca citesti castigi,
Scoala Altfel precum şi organizarea targului de carte, în 2017, a promovat
Biblioteca ”I.G. Bibicescu” Mehedinţi în poziţia de promotor al culturii la
Drobeta Turnu Severin.
Difuzarea culturala in anul 2017 a urmarit:
Difuzarea şi promovarea colecţiilor de documente prin realizarea de
microexpoziţii săptămânale pe diverse teme - noutăţi, evenimente, aniversări.
Promovarea imaginii publice a Bibliotecii şi a serviciilor oferite prin

organizarea săptămânală a vizitelor de prezentare a instituţiei şi sectiilor şi prin
articole, interviuri în mass-media.
Organizarea campaniei de promovare a imaginii publice a Bibliotecii şi a
serviciilor pentru copii prin iniţierea de proiecte şi concursuri.
Organizarea de evenimente cu caracter socio-cultural conform Calendarului
evenimentelor culturale.
Valorificarea colecţiilor speciale prin prezentări, pliante, ghiduri şi expoziţii
COORDONAREA BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEŢ
În perioada de referinta, am acordat asistenta de specialitate, la sediul
acestora,unui numar de 48 de biblioteci locale.
De asemenea, am primit la sediul Bibliotecii Judetene „I.G. Bibicescu”
Mehedinti un numar de 48 de vizite ale bibliotecarilor din judet în vederea
acordarii de sprijin metodologic.In cadrul ANBPR-filiala Mehedinti, sunt inscrisi
un numar de 23 de bibliotecari comunali.
Obiectivele urmărite în anul 2017 privind reţeaua de biblioteci publice din
judetul Mehedinţi au fost :
-Instruirea profesională a responsabililor bibliotecilor publice admise în
Proiectul Biblionet cu privire la implementarea serviciilor moderne în rândul
comunităţii;
-Organizarea de cursuri la sediul Bibliotecii “I.G.Bibicescu”
- educatie financiara;
-Curs IT seniori
-Teatru de umbre
-Completarea colecţiilor bibliotecilor publice din judeţ prin donaţiile
Bibliotecii Judetene Mehedinti;
-Îndrumarea directă în teren, conform planificării dar şi a urgenţelor apărute, a
tuturor bibliotecilor publice, unde se va urmări:
- organizarea colecţiilor conform accesului liber la raft;
- statistica de bibliotecă;
- programul activităţilor specifice;
-Stadiul implementării programului de automatizare a serviciilor de bibliotecă
TINREAD;
-Pregătirea şi perfecţionarea profesională a bibliotecarilor,prin participarea la
programele de calificare şi perfecţionare profesională organizate cu ajutorul
trainerilor formaţi în cadrul programului Biblionet-lumea în biblioteca mea;
Pana la finele anului 2017 s-au introdus in baza de date a programului
TINREAD circa 68.807 volume.
Actuala structură organizaţională a Bibliotecii, promovată prin statul de
funcţii la data de 31.12.2017, este:
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La 31 decembrie 2017 colecţiile Bibliotecii Judeţene “I.G.Bibicescu” Mehedinţi
se prezintă astfel:
-fond de carte existent =424.504 volume
-valoarea fondului de carte =1.698.807 lei
-alte unităţi de bibliotecă (casete video, audio, discuri, diapozitive)
Pe parcursul anului 2017 Biblioteca Judeţeană I.G.Bibicescu” Mehedinţi a
achiziţionat documente, colecţii de publicaţii după cum urmează:
din bugetul repartizat de Consiliul Judeţean Mehedinţi:
- volume = 9.364 volume
- valoare =132.905,11 lei
-din alte surse=1.904 volume
-valoare =22.580 lei
- donaţii subvenţionate de Ministerul Culturii si Cultelor:
-volume =0
-valoare = 0 lei
-abonamente=19
Total achiziţii in anul 2017:
-volume =11.286
INDICI DE ANALIZĂ
- utilizatori revizati –6.751
-numar utilizatori înscrişi in 2017- 2.632
-numar utilizatori activi –9.383
-numar vizite la biblioteca (frecventa) – 37.859
-numar documente consultate –70.681

Lista publicaţiilor pe care Biblioteca Judeţeană I.G.Bibicescu” Mehedinţi a
oferit-o in anul 2017 utilizatorilor săi, a avut următoarea componenta:
1. Adevarul
2. Datina
3. Evenimentul Zilei
4. Gazeta de Sud
5. Gazeta Sporturilor
6. Jurnalul National
7. Romania Libera
8. Catavencii
9. Capital
10. Formula As
11. Obiectiv Mehedintean
12. Magazin Cultural Stiintific
13. Romania Literara
14.Asul Verde
15. Magazin Istoric
16. Gradina mea de vis
17. Monitorul Oficial –partea I
18. Legislatia Romaniei(4 nr.)
19. Hotarari ale Guvernului (12 nr.)
Conform proiectului de buget pe anul 2017, instituţia noastră şi-a propus şi a
realizat următoarele:
Veniturile instituţiei în anul 2017 au fost după cum urmează:
- TOTAL VENITURI =2.181.000 RON din care
Venituri din subvenţie=2.181.000 RON
- TOTAL CHELTUIELI =2.171.884 RON
Din care subvenţie = 2.171.884 RON
Cheltuieli efective de personal =1.381.082 RON
Cheltuieli efective bunuri si servicii =640.862 RON
Cheltuieli de capital =149.940 RON

Manager,
Graf Raluca Stefania

