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PARTEA I:
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea
Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Viziune, Misiune, Valori
Biblioteca Metropolitană își propune să fie biblioteca preferată a bucureștenilor, un spațiu cultural ușor accesibil unde
creativitatea se manifestă din plin, să fie spațiul confortabil în care aleg să își petreacă timpul liber peste 20% dintre
rezidenții orașului București, să fie locul în care aceștia își dezvoltă continuu abilitățile, capătă competențe noi și
acumulează cunoștințe, în spiritul învățării continue, să fie instituția unde moștenirea culturală a Bucureștilor vechi se
împletește cu poveștile oamenilor din Bucureștii de azi în mod armonios.
Misiunea Bibliotecii Metropolitane București este de a facilita accesul gratuit și nediscriminatoriu la drepturile
culturale fundamentale, servind ca un centru comunitar care susține activ informarea, cercetarea, educația și recreerea
locuitorilor din București și din județul Ilfov și care contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor prin
oferta ei inovatoare și programul integrat de servicii cu caracter public.
Valorile Bibliotecii Metropolitane București: accesibilitate, utilitate, transparență, participare, parteneriat,
performanță.
Direcțiile de acțiune ale BMB pentru anul 2018 au fost stabilite în conformitate cu misiunea bibliotecii, legea
bibliotecilor nr. 334/2002 și Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și
Centenarul Marii Uniri.
 Diversificarea și adaptarea continuă a ofertei culturale, educaționale și recreaționale a BMB, în conformitate
cu nevoile comunității;
 Actualizarea, dezvoltarea, valorificarea și accesibilizarea colecțiilor de documente pe suport tradițional și pe
suporturi electronice;
 Utilizarea profesionistă a noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru optimizarea proceselor
interne și facilitarea accesului la informație și cultură;
 Creșterea permanentă a capacității organizaționale.
 Organizarea de evenimente destinate celebrării Centenarului Marii Uniri și a momentelor importante ale
României și ale românilor.
Serviciile și colecțiile BMB
BMB răspunde nevoilor de instruire, de informare și de recreere prin constituirea și punerea în circulație a colecțiilor
diversificate formate din cărți, înregistrări sonore, video, DVD-uri și CD-uri, periodice și documente online destinate
oricărei categorii de utilizatori: copii, adolescenți, adulți de toate vârstele, persoane cu handicap. De asemenea, BMB
contribuie la formarea inițială și continuă a publicului, îl ajută în cadrul studiului individual, în formarea unei culturi
generale, la pregătirea unor concursuri și a unor interviuri pentru angajări. Fiind singura rețea de biblioteci publice
care oferă servicii gratuite de împrumut de carte şi organizează programe culturale și educaționale diverse, BMB joacă
un rol social important, în special în cartiere.
Biblioteca Metropolitană București, ca instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, finanțată
integral de la bugetului local al municipiului București și subordonată prevederilor legale în vigoare este obligată prin
lege, dar și prin misiunea sa de a facilita accesul gratuit și nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamentale, să
organizeze activități culturale care să dezvolte comunitățile locale și să faciliteze accesul tuturor la cultură.
De asemenea, anul 2018 a fost dedicat sărbătoririi Marii Uniri de la 1918, iar în Legea nr. 91/2018 privind Centenarul
Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri, se precizează că autoritățile administrației publice
centrale și locale pot organiza manifestări, ceremonii și activități legate de Centenarul Războiului pentru Întregirea
Neamului și al Marii Uniri. Activitățile din Programul național de aniversare a Centenarului vor fi finanțate din
bugetele autorităților publice și instituțiilor organizatoare. În acest sens, BMB a organizat manifestări culturale de
celebrare a Centenarului pentru toate categoriile de vârstă, manifestări incluse în cadrul proiectelor aprobate la nivelul
Municipiului Bucureşti, dintre acestea amintim: Bucureşti-Chişinău: Centenarul Unirii prin Cultură, Atelierele Marii
Uniri la BMB, Basmul Unirii – basm itinerant în filialele BMB, Literatorul – revistă de literatură, artă şi informaţie
culturală, editată de BMB ce va dedica în paginile sale spaţii ample pentru articole destinate Centenarului Marii Uniri,
Bucureşti 1918/ Bucureşti 2018 – 100 de ani în Capitala României unite, Expoziţie itinerantă de fotografie –
Bucureştiul în imagini 1918-2018, 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania – un schimb de experienţă cu
partenerii basarabeni, Vara Centenarului.
În prezent, serviciile de bază oferite gratuit de BMB sunt: accesul la colecții enciclopedice de publicații puse la
dispoziție în spații special amenajate pentru împrumut la domiciliu și pentru consultare la sala de lectură, accesul la
catalogul electronic al BMB și la Biblioteca Digitală a Bucureștilor (www.digibuc.ro), consultarea în spațiile
bibliotecii special amenajate a colecțiilor speciale și de patrimoniu, fotografierea/ scanarea și transmiterea prin e-mail
sau pe suportul solicitantului a fragmentelor din documente aflate în colecțiile bibliotecii, cu respectarea Legii
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drepturilor de autor, accesul gratuit la internet la calculatoarele Biblionet, în limita locurilor disponibile, timp de o oră
pe zi, cu respectarea Regulamentului Biblionet și accesul gratuit la WiFi în spațiile BMB, participarea la programe
culturale, educaționale și de socializare organizate și/ sau găzduite de BMB (ateliere, cursuri, lansări de carte,
dezbateri, vernisaje, expoziții, concursuri etc.).
Serviciul de lectură publică pe care BMB îl asigură pentru toată populația Bucureștiului se bazează pe dezvoltarea
permanentă și coerentă a colecțiilor de documente, urmată de o prelucrare profesionistă și asigurarea accesului la
aceste documente în rețeaua BMB. La data de 31.12.2018, fondul total al BMB cuprindea 949.118 unități bibliografice
(u.b.) carte şi non-carte. Având în vedere că la începutul anului 2018 personalul din filialele și serviciile BMB era
insuficient pentru a asigura o bună desfășurare a proiectelor propusese de BMB, dar și a activităților curente s-a luat
decizia suplimentării personalului prin detașarea a 37 de noi angajați, de asemenea în s-a organizat un concurs în urma
căruia au fost ocupate 9 posturi vacante.
În 2018 s-a continuat procesul de deselecție, documentele degradate, în număr de 170.556 u.b., au fost eliminate din
colecțiile filialelor BMB și au fost continuate eforturile de reorganizare a spațiilor și a colecțiilor pentru o mai eficace
utilizare, precum și deschiderea/ redeschiderea unor filiale (Biblioteca de limbi străine Elena Văcărescu, Artoteca și
Mediateca).
În ce privește achiziția de unități bibliografice, în 2018 au fost cumpărate 26.767 u.b. dintre care 22.566 cărți și 2445
u.b. non carte (jocuri video, muzică, filme, jocuri de masă, audiobook-uri) și 1756 presă. De asemenea, s-au
recepționat cu titlu gratuit 739 u.b., dintre care 695 u.b. carte și 44 u.b. non carte.

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași
comunități
Parteneriatele reprezintă pentru BMB o resursă extrem de valoroasă ce contribuie la îndeplinirea misiunii și
obiectivelor instituției.
Astfel, în 2018 au fost inițiate sau consolidate parteneriate importante pentru îndeplinirea cu succes a misiunii și
funcțiilor specifice, parteneriate ce au contribuit la atingerea obiectivelor propuse. 25 de filiale din reţeaua BMB au
iniţiat 168 de parteneriate cu instituţiile de învăţământ din Bucureşti şi Judeţul Ilfov, parteneriate care au reglementat
buna desfășurare a proiectelor de rețea Școala Altfel și Prima zi la bibliotecă, după cum urmează:
Denumirea filialei
Alexandru Macedonski
Alexandru Odobescu
B.P. Hașdeu
Costache Negruzzi
Dimitrie Bolintineanu
Dimitrie Cantemir
Emil Gârleanu
George Coșbuc
George Topîrceanu
Gheorghe Șincai
Cezar Petrescu
Ienăchiță Văcărescu
Ioan Slavici
Ion Creangă
Ion Neculce
Liviu Rebreanu
Lucian Blaga
Marin Preda
Mihai Eminescu
Nichita Stănescu
Nicolae Bălcescu
Nicolae Labiș
Otilia Cazimir
Petre Ispirescu
Vasile Alecsandri
Total parteneriate

Nr. parteneriate în 2018
3
11
8
3
3
9
3
15
7
4
2
1
2
20
2
12
12
3
5
4
14
11
4
3
7
168

Pagina 4 din 58

Pentru o bună implementare a programelor proiectelor și activităților punctuale desfășurate în rețeaua BMB, s-au
semnat parteneriate cu instituții de cultură, fundații și asociații, dintre care amintim:
 Acorduri de Colaborare în vederea derulării de proiecte comune: cu parteneri externi (Biblioteca Municipală
B.P. Haşdeu din Chişinău, Republica Moldova; Primăria Oraşului Aspropyrgos, Grecia; Asociația Cadrelor
Didactice de Etnie Română din Ucraina) şi cu parteneri interni (CD Press SRL, Colegiul Tehnic Gh. Asachi &
Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanul, Școala Primară Teddybar, Better Youth, Asociația StudioBasar,
Parohia Sfântul Gheorghe Andronache, Asociația AIESEC București, S.C. Mass-Media România de Mâine
S.R.L. – Postul de televiziune România de Mâine, Centrul Cultural HDU și Asociația Adevăr, Temenos
România S.R.L., Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Asociația Studenților la Psihologie și
Științele Educației (ASPSE), Facultatea de Geografie, Universitatea București, Asociația CONIL, Institutul
Francez din România, Spitalul de Copii „Dr. V. Gomoiu”;
 Acorduri de Împrumut Colectiv: Parohia Sfântul Gheorghe Andronache, Spitalul de Copii „Dr. V. Gomoiu”,
Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, Școala Gimnazială Rut, Grădinița Eurokid;
 Acorduri cu instituții care au primit documente BMB în custodie: Fundația Culturală Ariodante, Melody
School of Music, Muzeul Național al Literaturii Române;
 Contracte de Sponsorizare: Editura CD Press;
 Colaborări pe proiecte AFCN: Asociaţia Metru Cub şi Asociaţia Cu alte cuvinte.
De asemenea, Biblioteca Metropolitană București este membră cu drepturi depline în asociații profesionale
internaționale și naționale, acest lucru constituind un factor important pentru inițierea și derularea de viitoare
parteneriate instituționale la nivel internațional: IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor
Bibliotecare); ANBPR (Asociația Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România); ABR (Asociația
Bibliotecarilor din România).

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări)
PUNCTE TARI
Rețea municipală de biblioteci funcționale cu prezență la
nivel de cartier, servicii gratuite, colecții și programe
diverse;
Singura instituție de tip bibliotecă ce furnizează gratis
împrumut la domiciliu pentru toți locuitorii
Bucureștiului;
Acces gratuit la internet prin spații de lucru localizate în
bibliotecă sau pe calculatoare portabile personale prin
conectare wireless;
Colecții enciclopedice ample și valoroase, prelucrate și
organizate pentru a servi intereselor diverse ale
utilizatorilor reali și potențiali;
Procese automatizate, sistem integrat de bibliotecă
performant, echipament RFID (stații de împrumut,
stații de auto-împrumut, porți de securitate) ce creează
premisele pentru o servire adecvată a publicului cu
costuri reduse;
Parteneriate cu instituții și organizații din București;
Exploatarea social-media pentru comunicarea internă și
externă;
Personal interesat de dezvoltarea experienței și expertizei
cu privire la atragerea de venituri extra-bugetare;
Expertiză în educație pentru adulți (echipa de formatori a
BMB), centru de formare acreditat ANC;
Membru cu drepturi depline în organizații profesionale
naționale și internaționale (IFLA, ANBPR, ABR).

PUNCTE SLABE
Spații mici de desfășurare a activităților, clădiri și sedii
nepotrivite pentru activitatea de bibliotecă; acoperire
deficitară a ariei geografice de servit, în special în sectoarele
2 (Tei, Colentina, D-na Ghica) și 5 (Rahova, Sălaj) si zona
de nord a sectorului 1 (Băneasa, Aviației) și în cartierele
rezidențiale construite după 1990;
Lipsa locurilor de parcare pentru public la sediu central și filiale;
Spații de depozitare insuficiente;
Echipamente tehnologice în stare proastă ce necesită înlocuire;
Procese automatizate incomplet, ce generează probleme de
compatibilitate;
Aleph , Sistem integrat de bibliotecă învechit bazat pe software
proprietar, fără modul de bibliotecă digitală integrat – alt
sistem învechit bazat pe software proprietar – Digitool,
dezvoltarea lor fiind sistată de dezvoltator; unic prestator de
servicii de mentenanță și update, servicii scumpe și suport
tehnic de calitate scăzută; Funcțiunile sistemelor nu sunt
cunoscute suficient de salariați, sistemul fiind utilizat sub
capacitatea lui reală;
Poziționare de nișă, accent pe cercetare și activități cu public
restrâns, specializat;
Percepție conservatoare a bibliotecii la nivelul bibliotecarilor, a
publicului și a finanțatorilor cu privire la rolul bibliotecii
publice în comunitate (așteptările salariaților, publicului și
finanțatorilor legate aproape exclusiv de funcția de
conservare și de suport al parcursului educațional formal,
roluri care sunt secundare la o bibliotecă publică, fiind
caracteristice fie bibliotecilor naționale, fie celor școlare);
Public fidel îmbătrânit, reticent la nou;
Deşi efectivul de personal a crescut în 2018, noii angajaţi nu au
pregătire în domeniul biblioteconomic şi necesită integrare în
programe de pregătire profesională;
Promovare necoordonată, slaba prezență în viața cetățeanului de
rând;
Cultură organizațională rigidă, atitudine pasivă a personalului;
personal nemotivat.
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OPORTUNITĂȚI
Piața culturală în creștere, cu posibilități de parteneriat în
rândul instituțiilor publice și private;
Strategie culturală asumată la nivel de PMB (aprobată de
Consiliul General al Municipiului București la data de
1 august 2016 –
http://www.bucuresti2021.ro/wpcontent/uploads/2016/08/Strategia_culturala_web_fin2
.pdf)
Societate civilă activă și prezentă, cu posibilități de
parteneriate și proiecte comune;
Piață economică în creștere, cu posibilitate de parteneriate
și atragere de fonduri din mediul privat (corporații,
fundații ale corporațiilor);
Posibilitatea accesării de fonduri extrabugetare prin
participarea la proiecte naționale și internaționale;
Dezvoltarea relațiilor profesionale în cadrul rețelei de
biblioteci publice la nivel național și internațional cu
posibilitatea de schimb de experiențe și parteneriate în
proiecte comune și crearea de consorții de biblioteci.

AMENINȚĂRI
Concurența cu biblioteci de prestigiu (BCUB, Biblioteca
Națională a României), institute culturale ce furnizează
servicii comparabile cu ale BMB (împrumut de carte, lectură
la sală, organizare de evenimente culturale etc.), biblioteci
private (Biblioteca Fundației Friends for Friends, Biblioteca
Alternativă etc.), librării ce urmează modelul Barnes&Noble
(Cărturești), Bookster;
Cadru legal incomplet, incoerent, rigid și în permanenta
schimbare, ce rezultă în lipsă de flexibilitate organizațională,
timp mare de răspuns, greșeli de aplicare și întârzieri de tot
tipul pe fluxuri: Legea bibliotecilor (L334/2002), Legea
drepturilor de autor (L8/1995), legislația aferentă achizițiilor
publice (L98/2016, HG 395/2016), Legea salarizării unice
(L153/2017);
Creșterea costurilor utilităților, a prețurilor documentelor și a
echipamentelor necesare pentru buna desfășurare a
activităților BMB;
Scăderea interesului pentru studiu în forma clasică (școală,
bibliotecă) datorită apariției altor modele de învățare.

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Una dintre problemele majore cu care Biblioteca Metropolitană București se confruntă este lipsa de vizibilitate a
spațiilor în care funcționează bibliotecile publice din rețea. În lipsa unei campanii de rebranding, bibliotecile au căutat
să diversifice gama de proiecte şi activităţi menite să aducă Biblioteca în atenţia publicului bucureştean. De asemenea,
s-a intensificat utilizarea social-media pentru comunicarea publică și promovarea serviciilor și programelor BMB prin
site-ul Bibliotecii Metropolitane București, disponibil la www.bibmet.ro (creat cu resurse proprii în platforma
Wordpress și la a cărui optimizare lucrăm permanent).
Aceste acțiuni desfășurate exclusiv cu resursa umană internă au însă rezultate limitate și nu întotdeauna spectaculoase.
Fără o intervenție profesionistă de rebranding, care să asigure o identitate vizuală potrivită, unitară și de înaltă calitate,
această problemă de vizibilitate a BMB va rămâne acută, împiedicând instituția să-şi realizeze potențialul real.
Alte modalităţi de promovare au fost identificate în următoarele instrumente:
o

newsletter-ul INFORM@BMB, pentru care însă trebuie dezvoltată la nivel instituţional o politică reglementată
în baza legislaţiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date intrată
în vigoare la data 25 mai 2018 în toate statele membre ale Uniunii Europene (Legea nr. 190/2018 privind
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE);

o

Calendarul Evenimentelor BMB, afişat pe plasma din holul Sediului Central „Mihail Sadoveanu”;

o

Comunicarea cu media prin intermediul comunicatelor de presă emise înainte şi după derularea unor
evenimente culturale dedicate publicului bucureştean.

Mediatizarea serviciilor, programelor şi proiectelor pe site-ul propriu (www.bibmet.ro) şi pe paginile de
Facebook
Pentru a promova rețeaua de filiale, serviciile și programele precum și pentru a comunica și oferi în timp real
informații publicului utilizator și partenerilor, Biblioteca Metropolitană a intensificat și îmbunătățit activitatea de
promovare în social-media prin intermediul a 31 pagini de Facebook, una ce reflectă activitatea în întreaga reţea şi 30
ce reflectă activitatea în fiecare filială.
Între acțiunile întreprinse pentru utilizarea eficace a social media se înscriu:
o

utilizarea constantă a paginii principale de Facebook pentru promovarea imaginii rețelei;

o

aplicarea unor reguli instituţionale de postare pe paginile de Facebook stabilite prin consultare cu toate
filialele, referitor la conţinuturi, limbaj, frecvenţa postărilor, modul de prezentare uniform al elementelor de
identitate vizuală etc.
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Canalul de promovare se dovedeşte a fi în continuare un instrument deosebit de util, în 2018 numărul de fani ai
paginii de Facebook1 principale crescând de la 14.864 la 15.898, păstrând constant trendul ascendent înregistrat şi
în anii precedenţi.

Comparativ cu paginile oficiale ale altor biblioteci, pagina Bibliotecii Metropolitane ocupă locul doi, înaintea
Bibliotecii Centrale Universitare, dar urmată imediat de pagina Bibliotecii Digitale.

Şi în ceea ce privește performanța website-ului oficial, www.bibmet.ro a înregistrat o uşoară scădere înregistrând
388.320 vizionări ale paginilor, 136.848 sesiuni şi 58.833 utilizatori.

1

https://www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti/insights/?section=navFollowers
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Materialele de promovare a reţelei BMB – afişe, pliante, flyere, invitaţii, bannere, mape etc. – au fost realizate cu
resurse interne, iar multiplicarea lor s-a realizat atât cu resursele interne cât şi prin alocare bugetară în cadrul
proiectelor derulate pe parcursul anului. Distribuirea lor a fost facilitată de numărul crescut de evenimente publice cu
impact la nivel local derulate de BMB, prin proiecte ca: Nocturna Bibliotecii, Vara Centenarului, 1 Iunie – 100 de
motive să te simţi copil, Basmul Unirii, Atelierele Marii Uniri, Simezele Bibliotecii, lansarea revistei Literatorul în
noul format ş.a.
Pentru a consolida brandul BMB și a asigura o informare corectă a publicului cu privire la serviciile de bază și
programele culturale și educaționale organizate s-au realizat interviuri pentru presa scrisă, radio și TV, declarații de
presă, conferințe și comunicate de presă. Monitorizarea semnalelor apărute în media (audio-video, presa scrisă și
online) care fac referire la activitatea instituției, arată că BMB a fost prezentă în media prin intermediul a 178 de
referiri la item-ul „Biblioteca Metropolitană București”2.
În 2018, prin reorganizarea aprobată, s-a constituit Serviciul Comunicare. Compartiment Marketing. Coordonare şi
Dezvoltare Programe, serviciu ce are între atribuțiile sale coordonarea și facilitarea comunicării instituționale cu
partenerii media, utilizatorii și utilizatorii potențiali ai BMB, realizarea materialelor de comunicare publică și
implementarea de strategii și campanii de comunicare publică pentru promovarea BMB.
Încă din anul precedent Compartimentul Marketing a propus şi implementat campania „Carte pe Neve. Riscă şi
citeşte!” în ziua de 13, o campanie dedicată promovării cărţilor bune dar mai puţin circulate. Anul acesta 19 filiale au
ales să continue această campanie şi rezultatele vorbesc de la sine: 87 de activităţi au atras 663 de beneficiari care au
„riscat” să împrumute 686 de cărţi.
Pentru comunicarea publică, s-a continuat utilizarea Calendarului Evenimentelor BMB, calendar online, prin care
sunt promovate atelierele și evenimentele organizate în toată rețeaua de biblioteci.
Datorită intrării în vigoare a Legeii nr. 190/2018 (privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE), newsletter-ul INFORM@BMB, nu a mai fost distribuit deoarece abonaţii nu au avut oportunitatea de a-şi
exprima în mod specific acceptul de a primi acest buletin informativ prin poşta electronică, atunci când şi-au completat
adresa pe contractul încheiat cu biblioteca.

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Principala sursă de informații cu privire la categoriile de beneficiari constantă în analiza instrumentelor curente de
raportare trimestrială, semestrială și anuală existente la nivelul BMB, rezultat al automatizării tuturor proceselor de
bibliotecă. Astfel, sistemul integrat de bibliotecă ALEPH permite investigații cu privire la utilizare, circulație și
frecvență. Datele extrase din sistem s-au concretizat în principal în rapoarte periodice către PMB, rapoarte interne
pentru monitorizare (trimestriale, utilizate la nivel de compartimente și semestriale, utilizate de management pentru
evaluare intermediară), care au fost folosite la monitorizarea performanțelor BMB.
Pentru monitorizarea activității și performanței în mediul virtual se utilizează Google Analytics pentru site-urile
bibliotecii și Facebook Insights pentru paginile de Facebook ale BMB.
În ceea ce privește raportarea externă a datelor statistice, aceasta s-a concretizat în Raportul statistic anual CULT 1, ce
a fost înaintat Institutului Național de Statistică.
Aceste modalități de investigare și cunoaștere a diferitelor categorii de beneficiari (reali și virtuali) se vor avea în
vedere în continuare.

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Ținând cont de situația prezentă, de contextul extern apropiat și de cel european, prioritatea BMB o reprezintă lărgirea
bazei de servicii și produse prin extinderea gamei de programe și proiecte pentru categoriile principale de nonutilizatori și fidelizarea celor existenți. Pentru o creştere sănătoasă pe termen mediu şi lung preconizăm o evoluție
relativ lentă, bazată pe răspunsul la structura şi calitatea serviciilor oferite, urmate de promovare „word-of mouth”.
Așa cum specificam anterior, BMB vine cu o ofertă culturală pe o piață profund concurențială, acolo unde mai mulți
actori își dispută categorii de public relativ asemănătoare din punct de vedere al segmentării socio-demografice, având
handicapul unei percepții publice de instituție-depozitară, asociată cu atribute precum „învechit”, „veche”, „pentru
școală”, „bibliografie școlară obligatorie”. În acest context, cu atât mai mult gama de produse și servicii BMB trebuie
să ofere beneficii reale, comunicate eficient și susținute prin actul prestării, și să ofere publicului consumator de
cultură o nișă unde să se regăsească din punct de vedere al gradului de răspuns la nevoile lui de beneficiar.
2

Date referitoare la anul 2018: https://www.bibmet.ro/bmb-presa-2018/ şi https://www.bibmet.ro/revistapreseimai/
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De aceea, segmentarea publicului beneficiar-țintă nu se poate rezuma doar la criterii socio-demografice pertinente (în
funcție de vârstă, zonă, rezidență și exceptând pe cele cu potențial discriminator de sex, religie, orientare de orice tip),
ci trebuie creat portretul consumatorului în funcție de valorile și stilul său de viață, strategia de dezvoltare a produselor
culturale noi trebuind să fie corelată cu acestea. În lipsa datelor statistice oficiale agregate la nivel de comunitate/
vecinătate/ cartier și a finanțării necesare pentru realizarea de studii proprii, am apelat la tehnica „personajelor”3,
pentru o planificare a serviciilor și programelor cu un nivel acceptabil de risc. Aceasta tehnică se aplică folosind un
ciclu tipic inovației, anume:

Publicul BMB actual este orientat spre păstrarea și promovarea următoarelor tipuri de valori: importanța și beneficiile
reale ale lecturii, valorile familiei și ale comunității, atitudine angajată social, voluntariat, implicare, nediscriminare,
complementare cu valorile asumate de BMB: accesibilitate, utilitate, transparență, participare, parteneriat,
performanță.

Utilizatori activi 2018

15043
42%

Utilizatori reînscrişi/ vizaţi
Utilizatori nou înscrişi

20512
58%

6. Profilul beneficiarului actual
La analiza tranzacțiilor de bibliotecă se observă ca serviciile de bază ale BMB sunt în continuare utilizate masiv de
elevi, urmaţi de persoanele cu profesii intelectuale şi, în proporţie mai echilibrată, de studenţi şi pensionari.
Utilizatori/ după tip
Profesii intelectuale/ 3093
7%

Maiştri/ tehnicieni/ 102
Funcţionari/ 562
Muncitori/ 400

1%
4%

8%

3%

Elevi/ 6613

0-7 ani/ 1623

10%

21%

25-64 ani/ 6033
65+ ani/ 928

Casnice/ 396

6%

Şomeri/ 73
Alte categorii/ 1049

40%

7-14 ani/ 3234
15-24 ani/ 3225

Studenţi/ 1514
Pensionari/ 1241

Utilizatori/ după vârstă

20%

0%
3%

22%
44%

11%

În ceea ce priveşte repartizarea utilizatorilor după vârstă, în 2018, a continuat să predomine categoria tinerilor adulţi
urmată, în proporţie aproape egală, de cea a preadolescenţilor şi adolescenţilor.
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Persona_(user_experience)
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Privitor la gradul de accesare al serviciilor, au fost înregistraţi următorii indicatori:
Circulaţia unităţilor biblioteconomice

Total tranzacţii

694.225

Cereri rezervare titluri

4.266

Consultare la sală4

17.679*

Împrumut la domiciliu

310.091

Reînnoiri

54.206

Restituiri

307.983

Catalog online (OPAC)

Total tranzacții

357.978*

www.digibuc.ro

Sesiuni

211.614

Utilizatori

122.519

Afişări de pagină

1.505.635

Sesiuni

136.848

Utilizatori

58.833

Afişări de pagină

388.320

www.bibmet.ro

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:
7. Adecvarea activități profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național
și la strategia culturală a autorității;
Din punct de vedere al adecvării activității BMB la politicile și strategia culturală de nivel local, BMB se aliniază
perfect cu acestea, instituția fiind implicată în creionarea strategiei aprobate de CGBM în 2016
(http://www.bucuresti2021.ro/wp-content/uploads/2016/08/Strategia_culturala_web_fin2.pdf) încă din anul 2014.
BMB este menționată în document explicit de 10 ori, specificul, potențialul și provocările ei sunt bine conturate și
descrise5, iar direcțiile de dezvoltare asumate de management sunt validate de documentul strategic6.
În anul 2018, Biblioteca Metropolitană Bucureşti s-a aliniat strategiei aniversării Anului Centenar şi a înaintat către
Primăria Capitalei propuneri de proiecte. În şedinţa de lucru din 24 mai 2018, Comisia pentru realizarea Centenarului
Marii Uniri a analizat propunerile BMB şi a comunicat că toate sunt incluse în cadrul proiectelor aprobate pentru
marcarea Centenarului Marii Uniri la nivelul Municipiului Bucureşti.

8. Orientarea activității profesionale către beneficiari;
Pe fondul unui trend general de descreștere al popularității instituției bibliotecii, se poate observa că numărul de
utilizatori activi ai Bibliotecii Metropolitane Bucureşti a scăzut, după cum se poate observa la analizarea principalelor
date statistice anuale cu privire la utilizatori.
An
Utilizatori activi (a+b)
a) Utilizatori reînscrişi/ vizaţi
b) Utilizatori nou înscrişi
Utilizatori nou-înscrişi
tip utilizator

2018

Profesii intelectuale
Maiştri/ tehnicieni
Funcţionari
Muncitori
Elevi

35.555
20.512
15.043
3.093
102
562
400
6.613

4

Datele pentru Consultare la sală și Total Tranzacții OPAC sunt pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018
http://www.bucuresti2021.ro/wp-content/uploads/2016/08/Strategia_culturala_web_fin2.pdf, pag 17, accesat la 1.10.2018.
6
„Susţinerea instituţiilor publice cu echipamente în cartiere (de exemplu, Biblioteca Metropolitană, care se află în proces de transformare către
funcţia sa modernă, aceea de reţea de centre culturale comunitare, dar și Muzeul Municipiului București, Muzeul Literaturii, Teatrul Masca,
Opera Comică pentru Copii, toate în subordinea PMB) și a centrelor culturale de sector ca actori cheie ai acestui demers, și susţinerea renovării,
îmbunătăţirii și extinderii reţelei de echipamente și diversificării ofertei acestora conform studiilor și analizelor realizate, inclusiv prin
parteneriate extinse cu alte organizaţii.” http://www.bucuresti2021.ro/wp-content/uploads/2016/08/Strategia_culturala_web_fin2.pdf, pag 55,
accesat la 1.10.2018.
5
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categorie
vârstă

naționalitate
gen

Studenţi
Pensionari
Casnice
Şomeri
Alte categorii
Până la 7 ani:
7-14 ani:
15-24 ani:
25-64 ani:
65 ani și peste:
română
alta
masculin
feminin

1.514
1.241
396
73
1.049
1.623
3.234
3.225
6.033
928
14.911
131
5.216
9.827

9. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Direcțiile de acțiune ale BMB, pentru anul 2018, au fost stabilite în conformitate cu misiunea bibliotecii, legea
bibliotecilor nr. 334/2002 și Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și
Centenarul Marii Uniri.






Diversificarea și adaptarea continuă a ofertei culturale, educaționale și recreaționale a BMB, în conformitate
cu nevoile comunității;
Actualizarea, dezvoltarea, valorificarea și accesibilizarea colecțiilor de documente pe suport tradițional și pe
suporturi electronice;
Utilizarea profesionistă a noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru optimizarea proceselor
interne și facilitarea accesului la informație și cultură;
Creșterea permanentă a capacității organizaționale.
Organizarea de evenimente destinate celebrării Centenarului Marii Uniri și a momentelor importante ale
României și ale românilor.

În îmbunătățirea activității profesionale a instituției, utilizarea noilor tehnologii are un rol critic, aceasta fiind o
premisă de dezvoltare pentru toate celelalte niveluri. De altfel, BMB a început procesul de automatizare între primele
biblioteci din țară, în această direcție înscriindu-se: implementare sistemului integrat de bibliotecă, implementarea
tehnologiei RFID, dezvoltarea Bibliotecii Digitale a Bucureștilor.
Automatizarea proceselor este o prioritate pentru BMB și este continuată anual, ea ducând în plan mediu şi lung la
scăderea semnificativă a costurilor instituției și la creșterea calității în serviciile oferite. Astfel, a fost realizată
actualizarea sistemelor de operare – 197 calculatoare şi laptop-uri în filiale şi sediul central; actualizarea aplicațiilor
utilizate în rețeaua BMB; dezinstalarea aplicațiilor şi versiunilor aplicațiilor ieșite din uz – aprox. 300 intervenții.
Însă doar achiziționarea parțială a componentelor ce țin de automatizare și utilizarea la minim de capacitate a acestora
nu poate oferi o premisă pentru dezvoltare. Învechirea echipamentelor creează mari probleme în desfăşurarea
activităţii de bibliotecă – fie că este vorba de staţiile de lucru ale bibliotecarilor, fie că este vorba de cele puse la
dispoziţia publicului – anul 2018 înregistrând o creştere a numărului de sesizări IT: 184.

RFID (Radio Frequency Identification)
Continuarea implementării tehnologiei RFID, cu beneficiile reale pe care le-a adus – creșterea substanțială a
productivității și eficienței operațiunilor și activităților specifice ale bibliotecii (împrumut, restituire, inventar etc.,
toate cu timp de realizare și efort mult scăzut față de operarea fizică tradițională), precum și sporirea securității
colecțiilor – a condus la instalarea a 20 stații bibliotecar 3M şi aplicațiile aferente utilizării lor şi la refacerea setărilor
în majoritatea filialelor pentru asigurarea funcţionării lor în parametri optimi. Conform solicitărilor, în 2018, au fost
programate şi distribuite aproximativ 14.800 de card-uri de utilizator.
În 2018, ce două 2 cititoare portabile RFID achiziţionate şi-au dovedit utilitatea în procesul de verificare gestionară a
fondurilor de documente de bibliotecă în filialele BMB. Utilizarea lor a scurtat mult nu numai perioada efectivă de
desfășurare a procesului de inventariere a fondurilor ci, implicit, și a perioadei în care biblioteca este închisă pentru
public. Bibliotecarii au fost instruiţi în vederea utilizării corecte a programelor, întocmindu-se şi metodologii specifice
(tehnologia RFID în BMB; efectuarea inventarului prin utilizarea stațiilor bibliotecar 3M; efectuarea inventarului cu
ajutorul cititorului mobil).
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SISTEMUL INTEGRAT DE BIBLIOTECĂ
În 2018, Biblioteca Metropolitană şi-a continuat activitatea în acelaşi sistem integrat, ALEPH, cu toate că acesta nu
mai este dezvoltat de către producător. Disfuncționalitățile apărute în utilizarea cotidiană a funcțiilor sistemului au
creat multiple blocaje ale activităţii la nivel de reţea.
Astfel au fost propuse măsuri pentru achiziţionarea de servicii de asistenta tehnică pentru sistemele ALEPH, DigiTool
şi Primo, servicii pentru întreținerea şi repararea echipamentelor IT, licențe SIP2 pentru interfațarea sistemului integrat
de bibliotecă ALEPH 500, servicii de mentenanță anuală pentru 3 domenii internet .ro şi servicii de migrare a
sistemului DigiTool, a datelor din biblioteca digitală şi servicii de configurare asociate.

BIBLIOTECA DIGITALĂ
În contextul programelor culturale derulate de Comisia Europeană privind conservarea patrimoniului cultural și
constituirea Bibliotecii Digitale Europene „EUROPEANA” (http://www.europeana.eu), precum și pentru a fi
compatibilă cu noua formă de organizare biblioteconomică internațională din cadrul Uniunii Europene, biblioteca
accesibilă oriunde și oricând, BMB desfășoară din anul 2007 activități specifice menite să conserve pe suport digital
patrimoniul cultural local, scris și oral, audio și video și să-l pună la dispoziția publicului larg prin intermediul
Internet-ului împreună cu informațiile bibliografice conținute în catalogul electronic al colecțiilor BMB. Aceste
activități s-au concretizat în portalul Biblioteca Digitală a Bucureștilor și Catalogul electronic online. Prin intermediul
Bibliotecii Digitale a Bucureștilor se oferă acces la documentele digitalizate de tip text, imagine, audio sau video,
documente aflate atât în patrimoniul BMB cât și al altor instituții deținătoare de fonduri de patrimoniu.
Prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, HCGMB nr. 193/28.03.2018,
Serviciul Biblioteca Digitală Dacoromanica (BDD) a fost reînfiinţat ca structură organizatorică ce desfăşoară activităţi
de scanare şi arhivare digitală a colecţiilor de documente ce alcătuiesc fondul de memorie culturală şi istorie locală,
activităţi de prelucrare digitală şi publicare online a documentelor şi colecţiilor digitale. Numărul total estimat de
documente scanate este de cca. 10.000.000 pagini şi prelucrate de cca. 7.000.000 pagini.
În colecţiile BDD, numărul obiectelor digitale existente se ridică la 101.352, însumând: publicaţii periodice – 87.520/
200 titluri, Carte Veche Românească – 1.376, Patrimoniul Cultural Armean – 670, Cărţi poştale – 820, Bibliografie
şcolară – 2.324, Mica Alexandru/ documente audio – 778, carte – 7.864.
În 2018, au fost scanate 210 documente, 44.147 pagini au fost prelucrate în BookRestorer, 1.562 documente au fost
prelucrate digital, 350.952 de pagini au fost prelucrate în CVision PDFCompressor şi 4.384 documente au fost
verificate şi arhivate (4.165 fotografii BAR și 183 titluri CSIER). Cu toate acestea documentele prelucrate şi
metadatele lor nu au putut fi încărcate în platformă din cauza problemelor de natură tehnică ce au afectat sistemul
Digitool.
Biblioteca a intensificat acţiunile de promovare a colecţiilor de documente existente în Biblioteca Digitală
utilizându-le în diverse proiecte implementate la nivel instituţional sau în parteneriat. Astfel au fost realizate expoziţii
info-documentare dedicate personalităţilor sau evenimentelor care au marcat România în ultimii 100 de ani: 9 mai
1977 – Proclamarea Independenţei României, Elena Văcărescu, I.C. Brătianu, Mărţişor… de bibliotecă, Expoziţia de
Caligrafie, Vara Centenarului, Basmul Unirii sau Centenarul Bucureştilor.
Parteneriatul cu Federația Comunităților Evreiești din România, iniţiat în 2016, având ca scop digitizarea arhivei
comunității evreiești din București, a fost prelungit şi în anul 2018. Prin acest proiect, BMB a pus la dispoziția
Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România echipamente (scanner și echipament conex) și expertiza în
operarea acestora. Activitatea a înregistrat rezultate notabile: documente scanate – 214 documente/ 6.015 pagini,
pregătire în vederea arhivării – 214 PDF-A/ 5.983 pagini, prelucrare digitală a documentelor scanate – 183 documente/
16.444 pagini. De asemenea, BMB sprijină CSIER pentru realizarea metadatelor și selectează dintre materialele
digitizate pe acelea care vor fi integrate în Biblioteca Digitală a Bucureștilor. Spre deosebire de parteneriatele
anterioare ce au avut ca scop digitalizarea de conținut, prin cel cu CSIER partenerul își asumă costurile de mentenanță
a echipamentelor pe toată perioada de utilizare, acest proiect neîncărcând bugetul BMB.
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C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/ sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz
10.Măsuri de organizare internă
După reorganizarea majoră a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, în 28 martie7, prin HCGBM 193/2018 și 287/2018,
a fost aprobat noul Regulament pentru utilizatori8, regulament intrat în vigoare începând cu data de 16 aprilie 2018.
De asemenea, pentru reglementarea activității în perioada de raportare au fost emise:
 Note de serviciu prin care au fost precizate sarcini punctuale cu termene de îndeplinire pentru unii salariați,
sau legate de o mai bună organizare a activității în anumite perioade;
 Decizii cu privire la reîncadrări datorate de creșterea vechimii în muncă, delegări de competențe, încetări
activitate sub diverse forme, constituire comisii de inventariere, atât fond de publicații la diferite gestiuni
(filiale), constituire comisii recepții, prevenirea și stingerea incendiilor, actualizare înlocuitori șefi
compartimente etc.
Aceste acte se afla la dispoziția tuturor angajaților în platforma internă wiki.bmb.ro, organizate pe niveluri de acces
în funcție de conținuturile sensibile, împreună cu toate elementele sistemului de control intern managerial (contracte,
acorduri, proceduri, planuri anuale de compartiment și instituțional, rapoarte periodice ale compartimentelor și ale
instituției, formulare pentru diverse operațiuni interne – referat, programarea concediilor etc.)

11.Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Nu a fost cazul.

12.Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
La nivelul BMB au funcționat în perioada de raportare Consiliul de Administrație și Consiliul Științific, ambele fiind
organisme colegiale cu rol consultativ, cu activitate neretribuită.
Responsabilitățile Consiliul de Administrație includ dezbaterea problemelor privitoare la activitățile desfășurate în
cadrul tuturor sectoarelor instituției în conformitate cu obiectul principal de activitate al BMB. De asemenea, Consiliul
de Administrație propune și avizează acordarea unor drepturi salariale, aplicarea unor măsuri concrete pentru atragerea
publicului, identificarea oportunităților de afiliere la organismele interne și internaționale de specialitate, dezbate
propunerile pentru întocmirea calendarului activităților culturale și a evenimentelor editoriale ale instituției.
Consiliul Științific are rol consultativ în dezvoltarea colecțiilor, în domeniul cercetării științifice și al activităților
culturale. Propune și stabilește desfășurarea unor programe culturale de promovare a proiectelor și activităților
specifice BMB, stabilește direcții de orientare și dezvoltare a colecțiilor BMB.

13.Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/ sancţionare)
Statul de funcții în anul 2018
Posturi/ structură la 31.12.2018

Număr posturi

%

174

100

- personal de conducere

20

11,49

- personal de cercetare

5

2,87

- personal funcții de specialitate

121

69,5

Din care:

- personal funcții de execuție din compartimentele contabilitate, financiar, 12
aprovizionare, investiții

6,9

- alte categorii de personal – funcții comune (îngrijitor, guard, muncitor, curier, 16
pompier)

9,2

7
8

https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2018/06/organigrama-2018.pdf
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2018/07/regulament-utilizatori-2018-corect.pdf
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Număr posturi ocupate

Posturi/ la 31.12.2018

146
Din care:
Total funcții de conducere

19

Director/ manager

1

Director, contabil-șef

3

Șef serviciu

9

Șef birou

6

Funcții de execuție de specialitate:

5

Inspector specialitate, consilier juridic, auditor

5

Funcții de cercetare:

4

Cercetător ştiinţific, asistent cercetare

4

Funcții de specialitate:

104

Bibliotecar, bibliograf, conservator

103

Analist ajutor, operator

1

Alte categorii de funcții comune:

14

Magaziner, muncitor, îngrijitor, guard, curier, pompier

14

TOTAL

146

În 2018 și-au încetat contractele individuale de muncă 27 salariați prin acordul părților sau demisie şi 8 prin
pensionare. S-au făcut 9 angajări prin concurs şi 37 prin detașare.
Formarea şi perfecţionarea continuă sunt parte componentă a strategiei BMB.
Dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor din BMB s-a realizat în anul 2018 în principal prin:
o învăţarea de la omologi;
o invitarea unor lectori externi bibliotecii;
o participarea la cursuri de formare acreditate/ competenţe specifice;
o participarea activă la conferinţe naţionale și internaţionale;
o participarea la ateliere/ workshop-uri.
În perioada evaluată, formarea profesională s-a concretizat în participarea a 360 de angajați BMB la 35 de activităţi
de formare după cum urmează:
Nr. participanţi
68
28
14
183
2
5
60
360

Tip formare
13 ateliere
9 conferinţe
3 cursuri
2 întâlniri profesionale
1 seminar
3 simpozioane
4 sesiuni zile metodice
35 activităţi

Centralizator pentru formele de instruire profesională 2018
Luna

Tema formării

Forma de
instruire

Ianuarie

Erasmus+ Educaţia
Adulţilor pentru
biblioteci şi muzee
Zile metodice SCCRP

atelier

Februarie
Martie

Instruire periodică
semestrială de protecţia
muncii SSM

Trainer /furnizor
/partener
· ANPCDEFP/ Andrei
Popescu şi Romina
Matei
· Marilena Chiriţă

zile
metodice
întâlnire
· SSM/ SC Anaxis
profesională · Consulting SRL/
Mihaela Petrache

Grup țintă

bibliotecari BMB

Nr.
participanți
1

bibliotecari BMB

60

şefi departamente
şi angajaţi BMB

43

Perioada

București,
12-14 ianuarie
Bucureşti,
12-15 februarie
Bucureşti,
2 martie
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Martie

Grup de lucru
Metodologii

atelier

· SFPM

şefi departamente
şi angajaţi BMB

10

Martie

Promovarea rolului
bibliotecilor în
implementarea agendei
ONU 2030 și a
Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă

atelier

bibliotecar
formator

1

Aprilie

Atelier instruire Modul
Circulaţie Aleph

atelier

· Asociația
Bibliotecarilor din
Republica Moldova
(ABRM) și
Asociația Națională
a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice
din România
(ANBPR) prin
IFLA/ Vesna
Vuksan, bibliotecar
senior la Biblioteca
Universitară din
Belgrad și trainer
asociat IFLA
· SFPM

bibliotecari din
BMB

14

Aprilie

Întâlnirea cu utilizatorii
produselor Ex Libris din
România
Simpozionul Municipal
Generaţia digitală în
biblioteca şcolară şi cea
publică
Simpozionul
Internaţional de Carte
pentru Copii şi Tineret

atelier

· Ex Libris

bibliotecari din
BMB

16

simpozion

· BNaR

bibliotecari din
BMB

2

simpozion

bibliotecari din
BMB

2

Aprilie

Ziua bibliotecarului

· Secţia Naţională din
Rep. Moldova a
Consiliului
Internaţional al
Cărţii pentru Copii
şi Tineret (IBBY)
· SFPM

angajaţii BMB

140

Aprilie

Grup de lucru
Metodologii

întâlnire
profesională
atelier
· SFPM

şefi departamente
şi angajați BMB

13

Mai

Design Thinking Designul relevant şi
sustenabil al proiectelor
culturale
Conferinţa Naţională
ABR „100 de ani de
tradiţie în biblioteca
şcolară – Tradiţie şi
continuitate”
Conferinţa Naţională
ANBPR „Biblioteca
Publică – soluţii şi
perspective în
dezvoltarea comunităţii”

atelier

· Forumul Cultural

bibliotecari din
BMB

4

conferinţă

· ABR

personalul BMB

7

Bucureşti,
14 mai (BCU)

conferinţă

· ANBPR

personalul BMB

3

Bacău,
16-19 mai

simpozion

· MNLR

personalul BMB

1

Iaşi, (MNLR),
23-25 mai

atelier

· ABR, BNaR

personalul BMB

1

Mai

Simpozionul
Internaţional „Istorie.
Cultură şi Patrimoniu”
Conservare şi restaurare
carte veche
Catalogare şi indexare

atelier

· ABR, BNaR

personalul BMB

1

Mai

Prelucrare periodice

atelier

· ABR, BNaR

personalul BMB

2

Mai

Achiziţii şi dezvoltarea
Colecţiilor

atelier

· ABR, BNaR

personalul BMB

3

Bucureşti,
21 mai
Bucureşti,
22-23 mai
Bucureşti,
24 mai
Bucureşti,
5 iunie

Aprilie

Aprilie

Mai

Mai

Mai

Mai

Bucureşti,
(BMB)
21 martie
Chişinău,
Republica
Moldova,
29-30 martie

Bucureşti
(BMB)
16 aprilie
Bucureşti,
19 aprilie
(BAR)
Bucureşti,
(BNaR)
20 aprilie
Chişinău,
Republica
Moldova,
19-22 aprilie
Bucureşti,
23 aprilie
Bucureşti,
(BMB)
25 aprilie
Bucureşti
(MMB)
12 mai

Pagina 15 din 58

Iunie

atelier

· Centrul de
Informare LIFE

personalul BMB

1

Cap Aurora, 2830 iunie

Iulie

Scriere de proiecte
conform modelului
LIFE
La TINEri este puterea

conferinţă

personalul BMB

1

August

Let's Digital Storytelling

curs

· Asociaţia The Social
Incubator
· Asociaţia Upgrade

personalul BMB

2

Septembrie

Conferinţa Naţională
ABR „Bibliotecile –
patrimoniul cultural şi
digital al viitorului”
Conferinţa Naţională
„Achiziţii Publice
Modificările legislative
în domeniul achiziţiilor
publice şi impactul
acestora în mediul pubic
sau privat”
Atelier de tipar digital

conferinţă

· ABR

personalul BMB

1

Bucureşti,
10 iulie
Bucureşti,
18-27 august
Sibiu,
12-14
septembrie

conferinţă

· ATC Training

personalul BMB

1

Bucureşti,
28 septembrie

atelier

· Metru Cub

personalul BMB

1

Curs Control financiar
preventiv şi de gestiune
Conferinţa Naţională
„Zilele Europene ale
Patrimoniului”
„Cartea veche
românească în era
digitală”
Networking / PR în
bibliotecile publice
Conferinţa Naţională
ANBPR „Inovaţie.
Oportunităţi. Obiective
ale bibliotecilor publice
din România (100
România)”
Manager de proiect

curs

· ABC Point
Consulting
· Comisia Naţională a
României pentru
UNESCO
· MetruCub

personalul BMB

2

personalul BMB

1

Comana,
Jud. Giurgiu,
29 septembrie
Bucureşti,
2-4 octombrie
Bucureşti,
4 octombrie

personalul BMB

9

Bucureşti,
9 octombrie

personalul BMB

2

conferinţă

· Biblioteca Goethe
Institut
· ANBPR

personalul BMB

2

Bucureşti,
15 octombrie
Alba Iulia,
14-17 noiembrie

curs

· Soft Skills Training

personalul BMB

10

Conferinţa Naţională
pentru Bibliotecari
„Centenarul Marii Uniri
– Un secol de carte
românească”

conferinţă

· ANBPR

personalul BMB

3

Septembrie

Septembrie

Octombrie
Octombrie

Octombrie

Octombrie
Noiembrie

Noiembrie
Decembrie

conferinţă
conferinţă

seminar

Activităţi de formare profesională
Cursuri finanţate din bugetul instituţiei
Cursuri/ ateliere realizate de parteneri pentru
angajaţii instituţiei
Cursuri/ ateliere realizate de angajaţii instituţiei
pentru angajaţii instituţiei
Conferinţe
Vizite de studiu

număr
participanţi
număr
participanţi
număr
participanţi
participanţi
au prezentat lucrări
în ţară
în străinătate

Total personal instruit
Total buget cheltuit pentru participare la cursuri/ ateliere (RON)
Total buget deplasări interne/ participare la conferinţe (RON)
Total buget deplasări interne/ participare la conferinţe (RON)

Bucureşti,
19-22 noiembrie
Târgu Mureş,
14 decembrie

Anul 2018
2
12
13
191
2
64
50
5
0
0
360 angajaţi
10.714, 00 lei
2.874.65 lei
4.004,00 lei
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14. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/
refuncţionalizări ale spaţiilor
Ca proiecte prioritare pentru 2018, au fost amenajate și redeschise pentru utilizatori următoarele filiale: Biblioteca de
Limbi Străine Elena Văcărescu, Mediateca, Artoteca şi Biblioteca Sonoră.
În filialele BMB fost efectuate igienizări, reparaţii diverse (instalaţii sanitare şi electrice, sistem iluminare, centrale
termice, aer condiţionat etc.), renovări de interior şi înlocuiri de mobilier.

Testimonial foto (înainte şi după reamenajare)
Biblioteca Emil Gârleanu

Biblioteca Ienăchiţă Văcărescu
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Biblioteca Costache Negruzzi
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De asemenea, anul acesta s-a încheiat un contract pentru amenajarea spațiului din curtea Sediului Central „Mihail
Sadoveanu”, se va continua procesul de intabulare a obiectivelor aflate în administrarea BMB, dar şi cel de reparare şi
modernizare a instalaţiei de alarmare la incendiu.

15.Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităţii sau a altor
organisme de control în perioada raportată
DAPI






Misiunea de audit public intern ad-hoc cu tema „Verificarea aspectelor semnalate cu privire la activitatea
desfăşurată în cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti” cu perioada supusă auditării 1.01.2014-31.12.2014,
misiune derulată în perioadele 8.12.2014 – 31.12.2014 şi 5.01.2015-16.01.2015 şi finalizată prin Raportul de
Audit Public Intern nr. 184/17.04.2015 disponibil la:
https://arhiva.bibmet.ro/Uploads/Raportul%20de%20audit%20public%20intern%20realizat%20la%20BMB%
202015.pdf
o Dintre cele 19 măsuri, 18 sunt implementate şi 1 parţial implementată, urmând ca BMB să continue
implementarea măsurilor şi comunicarea implementării către DAPI în anul 2019.
Misiunea DAPI cu privire la „Verificarea aspectelor sesizate cu privire la activitatea desfășurată la Centrul
Cultural „Octavian Goga”, la Filiala „I.L. Caragiale” şi la Depozitul Central de Publicaţii „Pamfil Şeicaru” din
cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti”, Nota nr. 105/18.02.2015 disponibilă la :
https://arhiva.bibmet.ro/Uploads/11_2015/160132.pdf
o Dintre cele 12 măsuri, 7 sunt implementate şi 5 parţial implementate, urmând ca BMB să continue
implementarea măsurilor şi comunicarea implementării către DAPI în anul 2019.
Misiunea de audit public intern ad-hoc cu tema „Verificarea aspectelor sesizate cu privire la activitățile de
achiziții publice și resurse umane desfășurate în cadrul Bibliotecii Metropolitane București”, finalizată cu Nota
DAPI nr.108/01.02.3016
o Dintre cele 17 măsuri, 8 sunt implementate şi 9 parţial implementate, urmând ca BMB să continue
implementarea măsurilor şi comunicarea implementării către DAPI în anul 2019.

Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Municipiului București




Raportul de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară întocmit în data de 14.12.2018,
urmare a controlului efectuat în perioada 12.11.2018 – 14.12.2018, disponibil la:
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/01/7977-14.12.2018-audit-financiar-pe-2017.pdf
Raportul de Folow-up, întocmit în data de 28.11.2018 şi înregistrat la BMB sub nr. 7324/1/28.11.2018, privind
modul de ducere la îndeplinire a măsurii nr.5, dispusă prin Decizia nr.101 din 22.08.2014.
Decizia nr. 101/10 din 19.12.2018 prin care s-a acordat prelungirea termenului de finalizare până la data
30.04.2019, disponibilă la:
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/01/7324-1-28.11.2018-raport-follow-up-decizia-101.pdf



Raportul de Folow-up, redactat în data de 28.11.2018, înregistrat la BMB sub nr. 7323/1/28.11.2018, privind
modul de îndeplinire a măsurii nr. 2 dispusă prin Decizia nr. 26 din 21.01.2013.
Decizia nr. 26/7 din 19.12.2018 prin care s-a acordat prelungirea termenului de finalizare până la data
25.06.2019, disponibilă la:
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/01/7323-1-28.11.2018-raport-follow-up-decizia-26.pdf

ISU – București Ilfov


Centralizare nereguli constatate în urma controalelor desfășurate la Biblioteca Metropolitană București și
filialele sale în perioada 2013-2018 și nerezolvate la 31.12.2018. Menționăm că pe durata anului 2018,
inclusiv la data întocmirii prezentului Raport, postul de Pompier al instituției este vacant.

Filiala
Sector 1
Ioan Slavici
Ion Creanga

Dimitrie
Bolintineanu

Data
Control

Nr. PV

22.04.2015 a.2169
b.5294759
23.04.2015 a.2195
b.5294789
24.04.2015 a.2233
b.5294833

Sancțiuni

Nereguli constatate și nerezolvate la 31.12.2018

Avertisment Lipsa registrului la instalația de detecție incendiu.
Avertisment Unele uși se deschid contrar sensului de evacuare a persoanelor;
Iluminatul de siguranță nu este montat în toate spaţiile care impun
acest lucru.
Avertisment Nu s-a întocmit raportul anual de evaluare a capacității de apărare la
incendii; Unele uși se deschid contrar sensului de evacuare a
persoanelor; Iluminatul de siguranţă nu este montat în toate spatiile
care impun acest lucru
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BMB – Sediul
Central

08/04/14

a.1551
b.739610

Nu

Sector 2
Alexandru
Odobescu

05/05/16

a.2425
b.4365027

Dimitrie
Cantemir

28.04.2015 a. Nu
b.5294867

Lucian Blaga

23.04.2015 a. Nu
b.5294799

Costache
Negruzzi

22.04.2015 a. Nu
b.5294778

Alexandru
Odobescu

21.04.2015 a. Nu
b.5294751

Avertisment Utilizarea instalației electrice fără elemente de separare – sunt utilizate
prelungitoare situate pe spaţii de trecere fără protecţie la lovituri
mecanice, care pot genera scurtcircuit.
Avertisment Nu s-au prezentat documente care să ateste demersurile pentru
obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare; Golurile de acces în
spaţii cu rol în securitate la incendiu nu sunt securizate cu uşi antifoc
prevăzute cu dispozitiv de autoînchidere; Nu s-a făcut protejarea prin
izolare cu materiale incombustibile a conductelor, conductori şi a
cablurilor electrice la trecerea lor prin structura imobilului pe plan
vertical şi orizontal – N.P 118/1999; Instalația electrică – neexploatată
în regim de siguranţă datorită utilizării prelungitoarelor electrice
situate pe spaţii de trecere şi fără protecție la șocuri mecanice.
Avertisment Instalația electrică – neexploatată în regim de siguranţă datorită
utilizării prelungitoarelor electrice situate pe spaţii de trecere şi fără
protecție la șocuri mecanice.
Avertisment I Instalația electrică – neexploatată în regim de siguranţă datorită
utilizării prelungitoarelor electrice situate pe spaţii de trecere şi fără
protecție la șocuri mecanice; Hidrantul interior nu este echipat
corespunzător conform destinației.
Avertisment Instalația electrică – neexploatată în regim de siguranţă datorită
utilizării prelungitoarelor electrice situate pe spaţii de trecere şi fără
protecție la șocuri mecanice.

Sector 3
Centrul de
Tineret
Liviu Rebreanu
Sector 4
Ienăchiţă
Văcărescu

Exerciții privind modul de acțiune în caz de incendiu, nu se efectuează
pe baza unei planificări şi nu se consemnează în documente scrise din
care sa rezulte modul de intervenție în caz de incendiu; Nu există
mentenanţă pentru instalația de detecție şi alarmare incendiu;
Depozitări neconforme de materiale combustibile în spaţiile tehnice;
Nu s-a constituit şi avizat serviciul privat pentru situații de urgenţă –
conform Criteriilor de performanţă – OMAI nr.158/2007.

17.04.2015 a. Nu
b.5294685
16.04.2015 a. Nu
b.5294660

Avertisment Lipsă Opis la tabloul electric.

12/05/16

Avertisment Instalația electrică – neexploatată în regim de siguranţă datorită
utilizării prelungitoarelor electrice situate pe spaţii de trecere şi fără
protecție la șocuri mecanice.
Avertisment Lipsă Opis la tabloul electric.

a.2635
b.365069

Nicolae Bălcescu 27.04.2015 a. Nu
b.5294848
Otilia Cazimir
21.04.2015 a. Nu
b.5294745
Alexandru
21.04.2015 a. Nu
Macedonski
b.5294747
Sector 5
George
21.04.2015 a.2154
Călinescu
b.5294753
Sector 6
BMB –
14.02.2014 a.657
Sediu +
b.739035
Mihai Eminescu,
Nicolae Labiş,
Gh. Lazăr,
G. Topîrceanu şi
N. Stănescu

Avertisment Hidrantul interior nu este echipat corespunzător conform destinației.

Avertisment Lipsă Opis la tabloul electric.
Avertisment Lipsă Opis la tabloul electric.

Avertisment Lipsă raport de evaluare a nivelului de apărare contra incendiilor.

Avertisment Lipsa registrului de evidenţă a instalației de detecție/ avertizare
incendiu cu mentenanţă la zi – toate locațiile
Instalația electrică – neexploatată în regim de siguranţă datorită
utilizării prelungitoarelor electrice situate pe spaţii de trecere şi fără
protecție la șocuri mecanice – toate locațiile.
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiară a instituţiei:
16. Analiza datelor financiare corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate;
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE – Cheltuieli
LA DATA DE 31.12.2018
Cod 21

Capitol *)………………………… Subcapitol ……………………………..

DENUMIREA INDICATORILOR9)
A

-leiCredite bugetare

Cod
indicator

Credite de
angajament

inițiale

B

1

2

TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE +
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

128.000

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)

definitive

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plăţi
efectuate

Angajamente
legale de plătit

Cheltuieli
efective

3

4

5

6

7=5- 6

8

14.502.000

14.584.000

9.760.615

9.760.615

9.760.615

0

9.653.926

14.502.000

14.456.000

9.720.615

9.720.615

9.720.615

0

9.324.891

CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF +
55SF + 57 + 59)

01

14.502.000

14.456.000

9.730.915

9.730.915

9.730.915

0

9.324.891

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

10.351.000

9.196.000

6.163.974

6.163.974

6.163.974

0

6.248.083

10.01

8.680.000

8.833.000

5.848.848

5.848.848

5.848.848

0

6.106.800

Salarii de bază

10.01.01

8.500.000

8.500.000

5.646.103

5.646.103

5.646.103

5.868.893

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

10.000

11.000

9.263

9.263

9.263

9.635

Alte sporuri

10.01.06

0

0

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

80.000

130.000

118.577

118.577

118.577

107.355

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

50.000

56.000

17.531

17.531

17.531

17.531

Indemnizație de hrană

10.01.17

0

60.000

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

40.000

76.000

57.374

57.374

57.374

59.343

10.02

341.000

13.000

6683

6.683

6.683

7.297

0

0

0

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 +
10.02.30)

44.043

Tichete de masă

10.02.01

Uniforme şi echipament obligatoriu

10.02.03

10.000

10.000

3.783

3.783

3.783

4.397

Vouchere de vacanţă

10.02.06

331.000

3.000

2900

2.900

2.900

2.900

10.03

1.330.000

350.000

308.443

308.443

308.443

10.03.01

54.000

54.000

51.019

51.019

51.019

Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)
Contribuţii de asigurări sociale de stat

0

133.986
0

9

Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne,
bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/ activităţi finanţate integral din venituri proprii).
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Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

2.000

2.000

1.563

1.563

1.563

0

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

18.000

18.000

16.653

16.653

16.653

0

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale

10.03.04

1.000

1.000

518

518

518

0

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

8.000

8.000

7.215

7.215

7.215

0

Contribuţii asiguratorii pentru munca

10.03.07

1.247.000

267.000

231.475

231.475

231.475

133.986

20

4.091.000

5.180.000

3.494.798

3.494.798

3.494.798

0

2.998.148

20.01

1.878.000

2.496.000

1.944.510

1.944.510

1.944.510

0

1.799.395

Furnituri de birou

20.01.01

10.000

10.000

6.321

6.321

6.321

2.569

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

20.000

18.000

12.140

12.140

12.140

4.668

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

670.000

570.000

486.300

486.300

486.300

473.995

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

35.000

25.000

17.134

17.134

17.134

16.215

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

30.000

30.000

27.976

27.976

27.976

29.915

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

500.000

400.000

223.809

223.809

223.809

223.809

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

158.000

299.000

206.812

206.812

206.812

138.518

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

455.000

1.144.000

964.018

964.018

964.018

909.706

Reparaţii curente

20.02

960.000

394.000

308.917

308.917

308.917

398.457

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +
20.05.03 + 20.05.30)

20.05

0

663.000

441.293

441.293

441.293

20.05.30

0

663.000

441.293

441.293

441.293

20.06

3.000

63.000

54.409

54.409

54.409

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

3.000

13.000

5.469

5.469

5.469

5.469

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

50.000

48.940

48.940

48.940

47.428

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

533.000

668.000

27.558

27.558

27.558

0

Consultanţă şi expertiză

20.12

0

0

0

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

54.000

10.714

10.714

10.714

10.714

Protecţia muncii

20.14

158.000

58.000

45.431

45.431

45.431

32.568

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

10.000

10.000

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07
+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

549.000

774.000

661.966

661.966

661.966

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la
20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Alte obiecte de inventar
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

0

0
0

0

0

52.897

704.117
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Chirii

20.30.04

5.000

5.000

1.587

1.587

1.587

1.587

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

544.000

769.000

660.379

660.379

660.379

702.530

59

60.000

80.000

72.143

72.143

72.143

78.660

59.40

60.000

80.000

72.143

72.143

72.143

78.660

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

-10.300

-10.300

-10.300

TITLUL XIX. PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

-10.300

-10.300

-10.300

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
(cod.85.01.01)

85.01

-10.300

-10.300

-10.300

85.01.01

-10.300

-10.300

-10.300

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
în secţiunea de funcţionare a bugetului local
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

128.000

0

128.000

40.000

40.000

40.000

0

329.035

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

128.000

0

128.000

40.000

40.000

40.000

0

329.035

71.01

128.000

0

128.000

40.000

40.000

40.000

0

329.035

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
Construcţii

71.01.01

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

50.000

0

50.000

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

34.000

0

34.000

0

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

44.000

0

44.000

40.000

40.000

40.000

0

0

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

329.035

71.03

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 „Plăţi efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 „Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent”, se înscriu şi pe col. 4 „Angajamente bugetare” şi col. 5
„Angajamente legale” la acelaşi cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 „Angajamente legale de plătit” să nu fie raportate sume.
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Principalii indicatori financiari realizați în raport cu cei aprobați:
2015
cf. Plan de
management

2015
Aprobat

Executat la
31.12.2015

2016
cf. Plan de
management

2016
Aprobat

Executat la
31.12.2016

2017
Aprobat

Executat la
31.12.2017

2018 Aprobat

Executat la
31.12.2018

Buget solicitat
2019

Venituri totale

14,588,150

9,015,000

6,781,899

16,041,970

9,369,000

8,459,800

10,232,000

8,419,020

14.584.000,00

9.770.915,00

23.396.000,00

Venituri din alocații
bugetare

14,588,150

9,015,000

6,781,899

15,991,970

9,319,000

8,410,188

10,232,000

8,419,020

14.584.000,00

9.770.915,00

23.396.000,00

Venituri proprii[1]

50,000

0

0

50,000

0

49,612

Cheltuieli din care

14,588,150

9,015,000

6,781,899

16,041,970

9,369,000

8,459,800

10,232,000

8,419,020

14.584.000,00

9.770.915,00

23.396.000,00

Cheltuieli de
personal

5,098,800

3,553,000

3,447,234

5,211,150

4,334,400

4,318,422

5,620,000

5,448,735

9.196.000,00

6.163.974,00

12.370.000,00

Cheltuieli de capital

1,955,000

1,436,000

414,804

2,248,250

1,381,000

1,239,195

526,000

168,852

128.000,00

40.000,00

615.000,00

8,167,500

4,026,000

2,919,861

8,984,250

7,988,000

7,220,605

4,086,000

2,801,433

5.260.000,00

3.566.941,00

10.411.000,00

0

0

0

0

0

0.01

82.28

67,00

34.95

39.41

50.83

32.48

46.26

51.05

57.90

84,52

100

100

100

100

100

96.95

67,03

13.4

15.93

14.01

14.74

14.65

32.10

31,25

90.3

82.28

.

Categorii

Cheltuieli cu bunuri
și servicii
Gradul de acoperire
din venituri proprii
a cheltuielilor
instituției
Ponderea
cheltuielilor de
personal din
cheltuieli curente %
Gradul de acoperire
a salariilor din
alocații bugetare %
Ponderea
cheltuielilor de
capital din bugetul
total %
Execuție bugetara
anuala in raport cu
buget aprobat %

100

6.12

75.23

Pentru o bună performanță financiară a BMB este necesară aprobarea de bugete încăpătoare la începutul exercițiului financiar, pentru ca achizițiile să poată fi făcute planificat
și să aibă rezultate bune. Achizițiile publice făcute în pripă aduc riscuri mari la nivel de instituție, atât în ce privește corectitudinea procesului de achiziție publică, cât și în
ceea ce privește calitatea rezultatelor acestor achiziții (de exemplu: termene prea scurte pentru livrarea de servicii/ produse sau de efectuare de lucrări).
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E. Programe și proiecte BMB în anul 2018
Conştientă de permanentele schimbări şi provocări ale comunităţii bucureştene, Biblioteca Metropolitană Bucureşti
derulează o gama din ce în ce mai variata de programe şi proiecte, pornite de la nevoi exprimate de utilizatorii
activi, sau de la nevoi plauzibile ale potenţialilor utilizatori. Aceste programe cuprind propuneri de susţinere şi
dezvoltare a vechilor servicii, dar şi iniţierea de noi activităţi cu obiective punctuale – cuantificabile în termeni de
calitate, cantitate şi timp – care acoperă o plajă cât mai largă de nevoi a diverselor publicuri ţintă.
În anul 2018, la nivelul instituţiei, au fost derulate 74 de proiecte (11 proiecte dedicate Anului Centenar,7 proiecte
de reţea, 6 proiecte pentru diverse categorii de public ţintă şi 50 proiecte derulate în filialele BMB) şi aproximativ
300 de evenimente punctuale.

F. Descrierea programelor derulate

I. Proiecte pentru celebrarea Centenarului României (1918-2018)

București-Chișinău: Centenarul Unirii prin Cultură
Scurtă descriere
Lansări ale unor cărți aparținând scriitorilor români contemporani şi ateliere de lectură publică la Biblioteca
Municipală Bogdan Petriceicu Hasdeu – Chişinău, cu care Biblioteca Metropolitană Bucureşti a încheiat un
protocol de colaborare în vederea derulării de proiecte cu caracter cultural.

Rezultate proiect
o
o
o

Lansare de carte Crina Decusară Bocşan – File frânte din viaţa Iuliei Haşdeu;
Lansare de carte Aurelian Silvestru – Cavalerul cu aripi de petale/ The Knight with Wings of Petals;
Lansare de carte Aliona Grati – Dicționar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente
de analiză a textului literar.

Elemente de promovare
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Basmul Unirii
Proiectul Basmul Unirii s-a desfășurat în perioada februarie – decembrie 2018 și a avut ca scop familiarizarea celor
mai tineri cetățeni ai Bucureștiului cu istoria României și dezvoltarea atașamentului acestora față de valorile
naționale prin implicarea lor în pregătirea evenimentelor ce marchează Centenarul Marii Uniri.
Obiectivele generale ale proiectului au fost:
o Aprofundarea cunoștințelor cu privire la Unire, eveniment major în istoria românilor;
o Dezvoltarea abilităților copiilor prin activități non-formale derulate în filialele BMB;
o Punerea în valoare a rețelei de biblioteci publice a BMB;
o Obiective specifice:
o Realizarea – utilizând metoda scrieri creative – unui Basm itinerant (în 26 de filiale al BMB), tipărirea și
punerea acestuia l-a dispoziția publicului.
Proiectul a atras atenția media încă din timpul scrieri lui, drept care reprezentați ai media au fost prezenți la mai
multe ateliere de scriere creativă în filialele BMB. Am fost vizitați astfel de Radio România Actualizați și TVR
Internațional care au realizat știri despre proiect și au luat scurte interviuri copiilor.

Rezultate program
Calendarul atelierelor a suferit modificări datorită fie închiderii temporare a unor filiale, fie schimbării structurii
personalului, schimbările nefiind semnificative și neproducând întârzieri, la 31 mai 2018 scrierea basmului a fost
finalizată. A urmat apoi realizarea machetei pentru broșură, machetă ilustrată cu desenele copiilor participanți la
ateliere de scriere creativă.
La finalizarea Basmului Unirii, pentru evenimentul de lansare, s-a propus ca Teatrul de păpuși „Licurici” să
realizeze o piesă de teatrul pornind de la basm. Astfel, s-a realizat un scenariu ce menținea scenele mari și
personajele importante din poveste, urmărind un fir epic clar, care să poată fi ușor urmărit de copii. Pentru a putea
fi prezentat publicului, din cauza complexităţii basmului şi a resurselor implicate în prezentarea lui, s-a decis
filmarea piesei. Filmările au durat 3 zile și au fost realizate în spațiul din spate de la Filiala Emil Gârleanu cu o
echipa de 4 actori și un cameraman.
Datorită numărului mare de copii implicați în proiect – ce și-au exprimat dorința de a veni la eveniment împreună
cu părinții, colegii de școală, prieteni sau alte persoane apropiate – şi a faptului că Auditoriumul Sediului Central al
BMB nu avea capacitatea necesară, conducerea a luat decizia ca evenimentul să se desfășoare în Sala Mică de la
Palatul Național al Copiilor.
Evenimentul de lansare a Basmului Unirii a avut loc în data de 11 decembrie în intervalul orar 18.00-20.00, (uşor
devansat din cauza vacanţei de 1 decembrie) bucurându-se de participarea a aproximativ 190 de persoane, copii,
părinți, cadre didactice, bibliotecari BMB, dar și invitați din partea Primăriei Capitalei și a Centrului Proedus.
În prezenţa invitaţilor, toţi copiii care au participat la scrierea şi ilustrarea basmului au fost premiaţi, primind
diplome şi cadouri oferite cu generozitate de Centrul Proedus.
Evenimentul s-a bucurat și de prezența presei, Național TV și TVR 1, iar prin cele 7 apariţii media, Biblioteca a
câştigat mai multă vizibilitate.

Rezultate în cifre
o

127 copii participanți la scrierea basmului;

o

15 cadre didactice implicate în calitate de coordonatori;

o

193 de persoane participante la evenimentul de închidere;

o

98 CD-uri cu filmul „Basmul Unirii” pentru a fi date partenerilor;

o

12 postări pe pagina de Facebook a BMB au avut un impact – 7560 și interacțiuni – 225;

o

409 vizualizări pe pagina de Facebook a filmului „Basmul Unirii” și 52 de vizualizări pe Youtube.
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Atelierele Marii Uniri la BMB
Proiectul Atelierele Marii Uniri s-a derulat, în reţeaua de biblioteci publice a BMB, în perioada 5 aprilie – 5
decembrie 2018.
Proiectul a avut drept scop creşterea nivelul de atașament al preadolescenţilor bucureşteni la valorile naționale prin
implicarea lor în pregătirea evenimentelor ce marchează Centenarul Marii Uniri. S-a urmărit aprofundarea
cunoştinţelor copiilor cu privire la acest eveniment major în istoria românilor şi consolidarea noţiunilor de onoare,
libertate, unire, sacrificiu, patriotism. Printre obiectivele proiectului s-au numărat şi dezvoltarea abilităţilor prin
activităţi non-formale şi punerea în valoare a reţelei BMB, respectiv a colecţiilor sale de documente rare şi de
patrimoniu.

Rezultatele proiectului
Activităţile programate au constat în ateliere cultural-educative, de lectură, analiză şi creaţie manuală, având ca
finalitate realizarea unor colaje care să ilustreze evenimentele Unirii de la 1918 așa cum sunt ele percepute astăzi de
către copii.
Bibliotecarii, în calitate de facilitatori ai acestor ateliere, au realizat scurte prezentări ale evenimentelor istorice
finalizate prin actul unirii de la 1918, având conţinutul şi modalitatea de livrare adaptate vârstelor categoriei de
public ţintă (6-14 ani).
Ca surse de informaţie, scrisă şi/sau ilustrată, au fost utilizate colecţiile tematice existente în biblioteci, colecţiile
speciale ale Bibliotecii Digitale a Bucureştilor şi diverse alte surse electronice. Pentru o exemplificare mai
riguroasă şi pentru a aprofunda vizual informaţiile primite, grupurile de copii reunite în cadrul atelierelor, au avut la
dispoziţie harta mare a României achiziţionate special pentru acest proiect.
Toate celelalte materialele necesare realizării colajelor au fost achiziţionate de BMB şi livrate în reţea, pentru a fi
puse gratuit la dispoziţia participanţilor.
Colajele realizate în cadrul atelierelor au fost montate în panouri de mari dimensiuni (A0), de asemenea
achiziţionate special, având calitatea de a putea fi expuse la final, atât în interior cât şi în exterior.
Obiectivele finale ale proiectului au fost îndeplinite prin realizarea de mici expoziţii în spaţiul public al filialelor,
iar publicului ţintă format din copii i s-a alăturat şi publicul bucureştean utilizator sau doar vizitator în reţeaua
BMB. Implicit, expoziţiile au devenit astfel un instrument de promovare a colecţiilor, serviciilor şi proiectelor pe
care Biblioteca le pune la dispoziţia comunităţii.
Rezultatele proiectului au fost diseminate în reţelele de socializare prin intermediul paginilor de Facebook ale
filialelor BMB.

Testimoniale foto
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Vara Centenarului
Biblioteca Metropolitană București organizează, între 1 august şi 21 septembrie 2018, proiectul „Vara
Centenarului” sub egida Centenarului Marii Uniri.
Ca focus al proiectului, oferim publicului spectator expoziţia Bucureşti 1918 - Bucureşti 2018, o expoziţie care
ilustrează transformarea Bucureştilor într-o sută de ani (pieţe, clădiri, bulevarde, monumente). În aceeaşi măsură,
bucureştenii – indiferent de vârstă – vor fi invitaţi să experimenteze un adevărat periplul cultural ce reuneşte
activităţi din domeniul artei spectacolului: teatru, muzică și artă. Obiectivul general al proiectului a fost
promovarea petrecerii timpului liber în mod creativ, prin organizarea în fiecare sâmbătă din luna august, a unei serii
de activități cultural-educative.

Rezultatele proiectului
Expoziţia Bucureşti 1918- Bucureşti 2018
O expoziţie inedită care ilustrează transformarea Bucureştilor într-o sută de ani. Locuri, clădiri şi monumente vor fi
prezentate „în oglindă” – 1918-2018 – trezind curiozitatea copiilor şi tinerilor, iar seniorilor prilejuindu-le momente
frumoase de nostalgie şi aducere aminte.
Spectacol de teatru de păpuși
Prin organizarea spectacolelor de teatru de păpuși este promovată lectura prin spectacol, iar copiii își pot dezvolta
atenția, concentrarea și capacitatea de a memorare. Poveştile au un rol fundamental în percepţia real-fantastic
imaginar la copii. Identificarea cu personajele şi situaţiile prin care acestea trec, asumarea valorilor morale şi
intelectuale îi vor ghida în viaţă, mai devreme sau mai târziu, în luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor.
Atelier Sand Art
Sand Art sau arta desenelor pe nisip are rolul de dezvolta imaginația și formarea abilităților motrice fine, de a
stimula percepția, memoria, logica și, nu în ultimul rând, simțul estetic. În cadrul atelierului personalul specializat
va face o demonstraţie practică, însoţită de explicaţii, în urma căreia copiii vor putea dezvolta propriile concepte și
realiza compoziții.
Spectacol de operă
Opera în parc este un spectacol muzical cu arii din opere celebre, realizat în colaborare cu artiști de la Opera din
București și alte teatre de operă din țară. Spectacolul urmăreşte să ofere publicului spectator, de toate vârstele,
momente de relaxare şi încântare, demonstrând frumuseţea şi armonia perfectă ce domină creaţiile muzicale
clasice.
Ateliere de teatru (scenete/ lectură publică)
Invităm spectatorii să completeze seara culturală trăită în spaţiul neconvențional al parcului, cu momente de teatru
şi/ sau de lectură publică susţinute de studenţii de la UNATC. Desprinse din operele lui Caragiale, momentele vor
schimba atmosfera aducând cu ele parfumul Bucureştilor de odinioară, cu năravuri şi moravuri demult apuse, cu
ironie şi haz ascuţit vor îmbogăţi vocabularul copiilor cu expresii demult uitate: birjar, mangafa, mofturi, parale,
aghioase, neneacă sau rezon.

Elemente de promovare
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100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
Proiectul 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România derulat în Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în
perioada 22-28 iulie 2018, a propus crearea unui spaţiu de întâlnire şi interacţiune profesională între bibliotecari
menit să stimuleze schimbul de informații, împărtășirea de experiențe și bune practici, precum și validarea de
soluții și proiecte inovatoare pentru comunitate, propuse și implementate de biblioteci, la nivel local, național, dar
şi internațional.
Urmare a protocolului semnat între Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria Municipiului Chişinău pentru
derularea Programul de Cooperare pe domeniile cultură, sănătate şi educaţie, în care este menţionată şi instituţia
noastră, s-a încheiat Protocolul de colaborare nr. 1671/02.03.2018 între Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi
Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Haşdeu din Chişinău. În baza acestui acord Biblioteca Metropolitană
Bucureşti a derulat cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri, proiectul 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România, prin care în perioada 22-28 iulie 2018, o delegaţie alcătuită din 38 de persoane, bibliotecari de la
Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu Haşdeu din Chişinău, Republica Moldova, au participat la Programul de
formare profesională, organizat de Biblioteca Metropolitană la Bucureşti.

Rezultatele proiectului
Desfăşurat sub auspiciile Primăriei Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru
Românii de Pretutindeni, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
Biblioteca Națională a României, Asociația Basar, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Muzeul Național al
Țăranului Român, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Municipiului Bucureşti, Administraţia
Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, cu sprijinul Parlamentului României – Senat, Regiei Autonome de
Transport Bucureşti şi a Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, proiectul s-a concretizat în sesiuni profesionale şi
ateliere practice precum şi în vizite la filialele BMB şi alte instituţii culturale bucureştene.
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Sesiunile profesionale derulate la sediul Filialei Dimitrie Cantemir a BMB şi la Biblioteca Naţională a României au
fost susţinute de către bibliotecarii formatori din cele două biblioteci precum şi de către reprezentanţi ai partenerilor
BMB: ANBPR şi Asociaţia Basar. Temele abordate au fost dezvoltarea de servicii şi programe de bibliotecă pentru
public, promovarea bibliotecilor, amenajarea eficientă a spaţiului intern sau extern al bibliotecii, deschiderea către
comunitate prin consultări publice sau creare de evenimente outdoor, dezvoltarea de programe de formare pentru
bibliotecari.
Programul de formare profesională s-a încheiat cu o festivitate de înmânare a diplomelor de participare.

Elemente de promovare
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Literatorul
Literatorul este o revistă literară, înfiinţată de Alexandru Macedonski, ce a apărut la Bucureşti, cu mari intermitenţe
între 1880 şi 1919. De atunci s-au perindat mai multe comitete redacţionale şi o mulţime de colaboratori pentru ca,
din 2010, revista să devină publicaţie lunară editată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti.
În perioada 16 aprilie – 10 iunie 2018, Biblioteca Metropolitană București (BMB) a organizat concursul public de
proiecte-concept pentru revista de literatură, artă şi informaţie culturală Literatorul. Concursul a urmărit selectarea
celui mai bine structurat şi echilibrat concept. Proiectul, ales în urma voturilor acordate atât de Comisia de evaluare
cât şi de publicul bucureştean, a desemnat şi redactorul şef care va coordona revista timp de 2 ani (2018-2019).
Obiectivele cheie ale concursului de proiecte-concept au fost: aducerea Revistei Literatorul în actualitatea anului
2018; creşterea nivelului de ataşament al publicului român la revistă, prin implicarea acestuia în alegerea
redactorului ce va stabili viziunea Literatorul (viziune pe care publicul o confirmă prin votul său) şi asigurarea
transparenţei decizionale şi a unei şanse reale pentru tinerii autori dornici de afirmare.
Proiectul câștigător a propus relansarea revistei Literatorul într-un format amplu cu rubrici ce acoperă întreg
spectrul cultural și aduc informații inedite și de actualitate pentru publicul interesat de cultură. De asemenea în
paginile revistei se vor găsi articole ample dedicate Centenarului Marii Uniri.

Rezultate program
În ziua de 10 decembrie 2018, în foaierul Teatrului Excelsior din Bucureşti, primul număr al revistei a fost lansat în
cadrul unui eveniment festiv. Printre invitații de seamă ai evenimentului s-au numărat marele scriitor, dramaturg,
romancier și eseist Nicolae Alexandru Breban, criticul și istoricul literar Alex Ștefănescu, directorul Muzeului
Național al Literaturii Române Ioan Cristescu, viceprimarul Capitalei Tomnița Florescu, subprefectul Capitalei
Corneliu Cîrstea, vicepreședintele Institutului Cultural Român Mirel Taloș, directorul general al Bibliotecii
Metropolitane București Ramona Ioana Mezei și directorul Centrului de proiecte educaționale și sportive București
PROEDUS Ileana Zvetlana Preoteasa.
Revista a adus beneficiarilor prin cele 16 de pagini ale sale, un conţinut divers: rubrici de autor, de cultivare a
limbii, de teatru, debut literar, ş.a. dar o pagină dedicată exclusiv Bibliotecii. Revista a fost tipărită într-un număr
suficient de mare în aşa fel încât toate filialele reţelei de biblioteci publice a BMB să o poată distribui, evident
gratuit, publicului bucureştean. în format electronic este accesibilă pe site-ul bibliotecii.10

Elemente de promovare

10

https://www.bibmet.ro/revista-literatorul
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II. Proiecte de reţea – proiecte anuale care se derulează în întreaga reţea BMB

ȘCOALA ALTFEL
Școala Altfel este un proiect de rețea ce s-a desfășurat în BMB în fiecare an, începând din anul 2015. În anul 2018,
proiectul s-a desfășurat în perioada: 5 februarie – 31 mai.
În cadrul programului naţional Şcoala Altfel, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a organizat în filiale sale activităţi
menite să crească interesul elevilor pentru carte şi lectură, pentru o informare pertinentă, să le dezvolte acestora
spiritul creativ şi imaginaţia.

Rezultatele programului
Programul Școala Altfel a înregistrat următorii indicatori de participare:
2453 elevi, 148 de cadre didactice participante, 93 de vizite (număr total vizite), 47 unități de învățământ
participante, dintre care: colegii – 6, grădinițe – 10, școli – 23, licee – 6, alte instituții de învățământ – 2.
Numărul total de nou-înscriși în urma desfășurării proiectului este: 1926.
Număr Nr. cadre
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. alte
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
vizite didactice colegii grădinițe școli licee instituții de bibliotecari utilizatori documente participanți
învățământ
noudifuzate
înscriși

Nr.
crt.

Denumirea
filialei

1.

B. P. Hasdeu

2.

D.
Bolintineanu

3

7

3.

I. Creangă

5

4.

A. Odobescu

5.
6.

8

10

1

0

2

0

0

0

0

3

0

0

2
2

7

0

0

2

1

2

1

16

25

1

4

3

2

0

1

G. Șincai

7

7

0

1

1

0

0

N. Bălcescu

3

4

1

0

1

0

0

7.

O. Cazimir

8

14

0

1

1

0

0

8.

V. Alecsandri

3

4

0

0

2

0

0

9.

C. Negruzzi

5

6

0

2

1

0

10.

M. Eminescu

4

10

1

1

2

0

11.

N. Stănescu

1

2

0

0

0

12.

D. Cantemir

10

16

1

0

13.

L. Rebreanu

1

1

0

0

14.

L. Blaga

19

35

1

14

filiale

93

148

6

11

85

118

39

64

116

102

150

113

17

8

275

2

59

18

124

2

1

2

78

1

4

216

203

2

52

77

89

0

3

76

92

337

0

1

36

35

138

1

0

2

0

0

30

4

0

0

3

116

328

279

0

1

0

2

9

6

13

1

1

1

0

2

310

448

540

10

23

6

2

26

832

1529

2453

Un aspect pozitiv rezultat este cel al părinților însoțitori ai unor copii implicați în program, care au decis să-și
înscrie copiii la bibliotecă.
În anul 2018, în programul Școala Altfel, activitățile au fost susținute de către 26 bibliotecari şi 7 voluntari, ceea ce
a condus implicit la creșterea nivelului de pregătire profesională a bibliotecarilor BMB.
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PRIMA ZI LA BIBLIOTECĂ
Prima zi la bibliotecă este un program anual al Bibliotecii Metropolitane București realizat în parteneriat cu
instituţiile de învăţământ bucureştene, ce are drept scop promovarea lecturii şi a atitudinii pozitive faţă de lectură în
rândul elevilor preşcolari şi respectiv școlari din ciclul primar. Făcând cunoscută oferta de servicii şi programe a
reţelei Bibliotecii Metropolitane Bucureşti în rândul elevilor şi cadrelor didactice, sprijinim activ educaţia formală,
non-formală şi informală.
Programul de desfășoară pe baza unor vizite organizate, pe bază de programare, cu o durată de 60 de minute. În
acest an programul Prima Zi la Bibliotecă s-a desfășurat în perioada: 15 septembrie – 31 decembrie.
În cadrul vizitelor, elevi şi cadre didactice deopotrivă au aflat, de la bibliotecari, care este regulamentul şi în ce
condiţii se face împrumutul, cum poate fi accesat şi consultat catalogul electronic, cum pot fi rezervate
documentele de bibliotecă în baza permisului, cât de mare este reţeaua de filiale, ce programe şi activităţi se
derulează în luna respectivă etc. Grupurile de elevi au fost invitate să consulte materialele de informare existente în
bibliotecă, să se familiarizeze cu spaţiul şi să cerceteze colecţiile de documente.

Rezultatele programului
Număr Nr. cadre
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. alte
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
vizite didactice colegii grădinițe școli licee instituții de bibliotecari utilizatori documente participanți
învățământ
noudifuzate
înscriși

Nr.
crt.

Denumirea
filialei

15.

B. P. Hasdeu

8

11

1

0

2

0

0

2

11

85

118

16.

D.
Bolintineanu

3

7

0

0

2

0

1

3

39

64

116

17.

I. Creangă

5

7

0

0

2

1

2

1

102

150

113

18.

A. Odobescu

16

26

1

4

3

2

0

1

17

8

275

19.

G. Șincai

7

7

0

1

1

0

0

2

59

18

124

20.

N. Bălcescu

3

4

2

0

1

0

0

2

1

2

78

21.

O. Cazimir

8

14

0

1

1

0

0

1

4

216

203

22.

V. Alecsandri

3

4

0

0

2

0

0

2

52

77

89

23.

C. Negruzzi

5

6

0

2

1

0

0

1

76

92

337

24.

M. Eminescu

4

10

1

1

2

0

0

1

36

35

138

25.

N. Stănescu

1

2

0

0

0

1

0

2

0

0

30

26.

D. Cantemir

10

16

1

0

4

0

0

3

116

328

279

27.

L. Rebreanu

1

1

0

0

0

1

0

2

9

6

13

28.

L. Blaga

19

3

1

1

1

1

0

2

292

436

514

14

filiale

93

145

7

10

22

6

3

25

814

1517

2427
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ORA DE POVEŞTI
ORA DE POVEȘTI face parte din proiectul Cultură şi cartier – Lectură publică şi animaţie culturală, programul
Cultura pentru toţi. Ora de poveşti, s-a desfăşurat sâmbăta, săptămânal (cu pauză în perioada verii), în 15 filiale
BMB, având ca grup ţintă copii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani.
Programul este conceput pentru copiii care nu au învăţat să citească sau care abia învaţă să citească. Promovarea
lecturii este un serviciu permanent în toate bibliotecile civilizate ale lumii şi constituie o nevoie de bază a educaţiei
şi a deprinderii plăcerii de a citi. Copiii îşi dezvoltă imaginaţia, deprinderile de ascultare şi capacitate de
concentrare, gustul pentru lectură, încep să perceapă lectura ca un lucru pozitiv în viaţa lor, îşi îmbogăţesc
vocabularul, sunt încurajaţi să se exprime, îşi dezvoltă curiozitatea dealtfel naturală, creativitatea şi îşi petrec timpul
într-un mod plăcut, amuzant, distractiv.
Astfel, de la ora 11.00, timp de o oră, bibliotecarii din fiecare filială (130 activităţi), invitaţi (8 activităţi) sau
voluntari (24 activităţi) au citit 233 basme şi poveşti adaptate pentru cei mici şi au interacţionat cu ei.
Proiectul a reușit să conecteze povestitorii și poveștile lor cu cei 1443 de participanți pe durata celor 162 activităţi.
Dintre aceștia 930 au fost copii şi 513 adulţi.
Denumire filială

B.P. Hașdeu
Cezar Petrescu

Număr
de
poveşti

Număr utilizatori
nou-înscrişi per
activitate

Număr
participanţi per
activitate

Din
care
copii

Din
care
adulţi

Număr u.b.
împrumutate

Număr u.b.
consultate

38

17

118

79

39

160

255

2

2

5

2

3

5

5

Dimitrie Bolintineanu

27

26

135

79

56

331

284

Dimitrie Cantemir

23

33

245

197

48

336

597

Emil Gârleanu

6

3

36

20

16

73

58

George Coșbuc

9

16

118

63

55

182

110

George Topîrceanu

4

4

23

15

8

24

32

I.L. Caragiale

6

0

24

23

1

25

34

Ion Creangă

22

25

145

80

65

538

649

Liviu Rebreanu

10

0

75

47

28

28

71

Marin Preda

7

0

8

6

2

9

18

Nichita Stănescu

6

1

15

9

6

15

18

Nicolae Bălcescu

37

40

402

251

151

545

466

Nicolae Labiș

33

6

81

50

31

109

137

3

1

13

9

4

16

36

233

174

1443

930

513

2396

2770

Vasile Alecsandri
15 filiale
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CURS IT PENTRU SENIORI
Proiectul Curs IT pentru Seniori s-a derulat, în perioada 15 februarie – 5 decembrie 2018 şi a avut ca scop
familiarizarea seniorilor cu noile tehnologii, prin formarea de competenţe minime de utilizare a calculatorului, de
accesare a Internetului şi de comunicare online. Bineînţeles, proiectul a abordat şi un alt obiectiv, foarte important
pentru categoria aleasă de public ţintă, şi anume creşterea gradului de informare şi socializare.
În filiala Dimitrie Cantemir, într-un spaţiu recent amenajat, s-au derulat 6 serii de curs, în total 30 zile de instruire,
desfăşurate pe parcursul a 90 ore. Prin acest proiect am reușit să îmbunătățim calitatea vieții a 26 participanţi
seniori care au învăţat cum să utilizeze calculatorul. BMB a asigurat pe toată durata programului aparatura
necesară, licenţele pentru programe şi aplicaţii şi suportul de curs, iar modulele au fost livrate de bibliotecari
formatori.
Structura cursului a fost la nivel de inițiere şi a constat în:
o noțiuni de bază despre calculator (componente, accesare, bune practici în utilizare);
o noţiuni minime de utilizare Word (creare documente, salvare, editare text şi imagine);
o noțiuni accesa re Internet (structură, siguranţă, copyright, căutare după subiect/ dată/ limbă, căutare
multiplă, surse de informare; accesul la resursele BMB online);
o noțiuni de accesare poştă electronică (Yahoo Mail, creare cont, creare/ trimitere/ primire/ redirecţionare
mesaj, ataşare documente/ imagini, descărcare documente/ imagini ataşate, ştergere mesaj, arhivare);
Proiectul a fost foarte bine primit de seniori, aşa cum reiese din formularele de feedback completate la finalul
modulelor finalizate, singura “nemulţumire” fiind limitarea numărului de participanţi la spaţiile filialelor şi numărul
de laptop-uri disponibile.

Rezultatele programului
Proiectul a înregistrat următoarele rezultate:
o 6 sesiuni de curs = 90 ore
o participanți – 26;
o utilizatori nou-înscrişi – 9;
o difuzare documente – 39;
o feedback participanţi – 23;
o propuneri de activităţi sugerate de participanţi: curs IT avansat, cursuri de limbi străine, ateliere, cursuri de
limba engleză, un consultant IT în fiecare filială BMB care să-i înveţe cum să-şi utilizeze telefonul, Power
Point, Facebook, gimnastică de întreţinere.

Elemente de promovare
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CURS de LIMBĂ STRĂINĂ
Ca parte din Programul Biblioteca – facilitator pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, s-au desfășurat cursuri de
limbi străine pentru începători. Scopul acestui program a fost acela de a dezvolta competenţe lingvistice la nivel de
începător într-o limbă străină pentru diferite grupe de vârstă şi astfel, implicit, să crească numărul persoanelor care
frecventează biblioteca și pentru alte servicii, nu doar pentru împrumut.

Rezultate proiect
Denumire filial BMB

Specific curs

L. Blaga
G. Topîrceanu
N. Bălcescu
D. Bolintineanu
B. P. Hasdeu
G, Şincai
A. Macedonski
M. Preda
I. Neculce
L. Rebreanu
L. Rebreanu

lb. franceză
lb. franceză
lb. engleză
lb. engleză
lb. engleză
lb. engleză
lb. engleză
lb. engleză
lb. spaniolă
lb. portugheză
lb. germană
5 limbi străine

10 filiale

Nr. sesiuni de curs

Nr. participanţi

8
12
13
4
8
6
2
4
8
6
5
76

24
20
4
15
12
4
10
5
7
7
7
115

Nr. utilizatori
nou-înscrişi
7
13
0
17
11
0
3
3
2
2
2
60

Nr. documente
difuzate
42
166
15
103
55
15
7
40
28
8
12
491

Elemente de promovare

Conform feedback-ului primit, pozitiv în totalitate, organizarea cursurilor de iniţiere în limbi străine este foarte
apreciată de publicul bucureştean.
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BIBLIOVACANȚA
BiblioVacanța este un proiect anual al BMB, care se desfășoară pe perioada lunilor de vară, când elevii sunt în
vacanță. Prin acest program, BMB dorește să ofere copiilor o alternativa plăcută și utilă pentru petrecerea timpului
liber prin implicarea lor în ateliere de lectură, creativitate, dezbateri și vizionări de diferite materiale.
La proiect au participat 20 dintre filialele Bibliotecii Metropolitane, iar activitățile organizate au fost alese ținând
cont de preferințele participanților.
Proiectul se bucură de succes în fiecare an, cu precădere în rândul copiilor de 7-9 ani; vârsta celor care s-au
implicat cu mare plăcere a crescut însă în fiecare an, datorită diversității activităților organizate, dar și implicării în
organizarea atelierelor a unor voluntari foarte tineri alături de bibliotecarii BMB.

Rezultate proiect
La cele 346 întâlniri organizate în anul 2018, au participat 1574 de persoane, s-au realizat 296 noi permise de
utilizator BMB și au fost împrumutate 2690 documente din colecțiile bibliotecii.
Tipul de activitate

Nr.
întâlniri

Nr. total de
participanți

Nr. total
utilizatori
nouînscriși

Nr. total
documente
difuzate

39

2

67

Jocuri şi
activităţi
recreative

Workshop

0

5

0

9

0

0

0

0

10

45

7

117

0

4

2

3

25

518

150

760

5

0

0

1

0

18

76

5

82

7

2

0

0

0

0

9

58

14

104

4

0

0

0

1

0

5

31

6

27

G. Şincai

5

0

0

0

2

0

7

38

2

76

I. Văcărescu

0

2

0

0

12

0

14

25

8

17

N. Bălcescu

5

1

0

0

1

0

7

44

5

49

O. Cazimir

7

0

0

0

1

0

8

96

4

60

V. Alecsandri

2

1

0

0

3

0

6

46

18

95

G. Coşbuc

7

0

0

0

1

0

8

67

8

52

C. Negruzzi

3

0

0

0

3

0

6

25

8

55

M. Eminescu

4

0

0

0

0

0

4

15

0

12

N. Stănescu

18

0

0

0

0

0

18

48

0

2

Atelier
creativ

Atelier
de
lectură

Cluburi

B.P. Hasdeu

4

0

0

D. Bolintineanu

9

1

I. Creangă

5

11

M. Preda

12

P. Ispirescu
A. Macedonski

Denumire filială BMB

N. Labiş

Cursuri

(dezbateri,
consiliere,
parenting)

0

0

0

0

8

0

8

28

1

45

47

47

4

44

15

4

161

125

36

971

I. Neculce

6

1

0

0

3

0

10

149

18

41

L. Rebreanu

0

0

0

0

4

0

4

39

0

20

L. Blaga

5

0

0

0

4

0

9

62

4

38

20 filiale

150

71

4

48

66

7

346

1574

296

2690

D. Cantemir
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NOCTURNA BIBLIOTECII
Nocturna bibliotecii este un program derulat anual de către Biblioteca Metropolitană București și are drept ca scop
atragerea publicului către bibliotecă prin activități non-formale, ce îmbină lectura cu activități interactive dintre
cele mai diverse (de la film, teatru, atelierele de creativitate, până chiar la organizarea unei activități de tip Escape
Room). În acest an, la ediţia a VII-a, proiectul Nocturna Bibliotecii s-a derulat în două filiale concomitent, fiecare
cu serii de activităţi separate, una dedicată publicului de toate vârstele şi una dedicată copiilor.
Durata proiectului a fost de 1 lună, iar durata de desfăşurare a evenimentelor a fost de 8 ore, în ziua de 2 spre 3
noiembrie, în intervalul 18:00-02:00.

Sediul Central Mihail Sadoveanu
În Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, integrate în conceptul Nocturna „à la carte”, s-au desfăşurat activităţi
menite să atragă publicul bucureştean precum lectură, teatru, muzică, expoziţii şi escape room.
ACTIVITĂŢI: „Lectura de seară”, o serie de fragmente literare compuse de elevi în cadrul atelierelor de istorie şi
de literatură, urmată de monologul extraordinar de sensibil susţinut de dna Monica Muşat despre Ecaterina
Teodoroiu; o piesă de teatru, pusă în scenă de adolescenţi, dedicată temei alese în cinstea anului Centenar, ilustrând
episoade eroice din cadrul luptelor purtate de armata română pentru reîntregirea neamului; eveniment prezentat prin
formula „degustare de carte” avându-l drept moderator pe dl. Filip-Lucian Iorga, istoric şi scriitor, coordonatorul
colecţiei prezentate – Istorie cu blazon (Invitaţi: Alina Pavelescu – dir. adj. Arhivele Naţionale ale României, dr.
Sergiu Iosipescu – Institutul Naţional al Patrimoniului, Georgeta Mariana Filitti – istoric); expoziţia „Soldaţi şi
Generali”, completată, în holul de la intrare, de un display de pictură realizată de elevi în spiritul tematicii şi de
câteva obiecte realizate manual; expoziţia de fotografie a dlui Doru Nicolae a scos în evidenţă, într-un adevărat
periplu coloristic, Cartea; display de carte care a ilustrat conceptul de dineu „à la carte” în cele mai mici detalii
(publicul a fost plăcut surprins să constate că în meniu a fost carte pentru toate gusturile, iar aranjamentul s-a
dovedit un loc apreciat pentru fotografii, selfie-uri şi interviuri); escape room al căror participanţi au primit cărţi de
reprezentanţii editurii Corint (grupele de participanţi au avut categorii de vârstă diferite: 12-14, 20-25, 25-35 ani şi
toţi participanţii au fost de acord că „a fost o experienţă super interesantă” şi că „ar participa oricând la un nou
escape room”, iar cărţile primite în dar au fost „o surpriză neaşteptat de plăcută”).

Biblioteca Dimitrie Cantemir
ACTIVITĂŢI: ateliere creative în format „şezătoare” (origami şi cusături pe etamină); lecturi sonore –
interpretarea personajului preferat din cartea citită; parada costumelor de Halloween cu premii (cărţi oferite de
editura Arthur); piese muzicale interpretate la pian de copii; karaoke şi dansuri populare; jocuri şi concursuri pe
echipe; vizionare de film – „Heidi, fetița munților”; atelier de dezvoltare personală pentru părinți (14 adulţi).

Rezultate proiect
Denumire filială BMB

Nr. de
activităţi

M. Sadoveanu – Sediul
Central

7

D. Cantemir

5

2 filiale

12

Tip de activitate
Atelier de lectură
Teatru
Escape room (tematic)
Lansare de carte
Expoziţie (carte)
Expoziţie (fotografie)
Atelier creativitate
Atelier de lectură
Jocuri şi activităţi recreative
(jocuri de grup, de societate,
boardgames etc.)
Vizionări tematice (filme,
desene animate,
documentare)
Concurs (îndemânare,
cultură generală, tematic
etc.)

Număr total
participanți

Din
care
copii

Din care
adulţi

Număr total
utilizatori
nou-înscriși

Număr total
documente
difuzate

68

31

37

2

7

49

35

14

5

128

117

66

51

7

135

Alte rezultate: 15 apariţii media au adus Bibliotecii mai multă vizibilitate în rândul comunităţii bucureştene.
Pagina 42 din 58

Elemente promovare

Pagina 43 din 58

Testimoniale foto:

Pagina 44 din 58

III. Proiect special la BMB

Opera la Bibliotecă
Proiectul a vizat organizarea unor după-amiezi muzicale la Sediul Central al BMB în fiecare zi de joi, pe toată
durata anului 2018. În cadrul evenimentelor, publicul participant a avut ocazia să audieze arii din opere celebre ale
compozitorilor români şi străini.
Muzicienii, parteneri în acest proiect, sunt personalităţi consacrate în lumea muzicală, dar şi studenţi, masteranzi,
doctoranzi sau absolvenţi ai academiilor de muzică din ţară (Bucureşti, Cluj şi Craiova) pasionaţi de ceea ce fac şi
care doresc să împărtăşească pasiunea lor cu publicul.

Rezultatele proiectului
Printre soliştii care au participat la după-amiezele muzicale regăsim nume precum: Lidia Butnariu – pianistă, Opera
Naţională din Bucureşti; Adriana Dumitru – soprană, doctorandă a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti;
Manuela Mocanu – soprană, cadru didactic al Şcolii Gimnaziale Herăstrău; Daniela Rădulescu – soprană,
absolventă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj; Odin Ciociea – bariton, masterand al Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti; Alina Dragnea – mezzosoprană; Ştefan Cârstea – bas şi Eugen Secobeanu –
bariton.
Fiecare eveniment a fost înregistrat video și fotografiat de echipa BMB. Filmările au fost montate și postate pe
canalul de Youtube al BMB și pe site-ul BMB. De asemenea scurte fragmente au fost postate și pe pagina de
Facebook a instituției.
S-au desfăşurat 34 de serate muzicale cu peste 1360 de participanți direcți. Au fost publicate peste 68 de postări și
anunțuri în rețelele de socializare cu 68.000 de vizualizări. De asemenea, articole despre activitatea Operei la
Bibliotecă au apărut şi în publicații de prestigiu precum: Agerpres, Amosnews, Hotnews, DC News, Prompt Media,
România liberă, Curierul Național, Radio România Muzical.
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IV. Proiecte prioritare pentru 2018

Mediateca, Biblioteca Sonoră şi Artoteca
În luna mai s-au redeschis 3 spații dedicate publicului iubitor de carte și artă: Mediateca, Artoteca și Biblioteca
Sonoră.

Rezultate proiect
Mediateca este o filială BMB destinată – prin specificul fondului pe care-l deține – iubitorilor de muzică, ce deţine
în colecţiile ei un număr considerabil de unităţi (volume de carte, albume, CD-uri, DVD-uri, casete video şi audio)
cu producţii artistice realizate de-a lungul anilor atât în ţară, cât şi în străinătate. Spaţiul va fi dedicat unor
manifestări de microgrup pentru o iniţiere în domeniul muzicii, dar şi în celelalte arte sau în domeniul teatrului.
Artoteca este un spațiu destinat publicului iubitor de arte vizuale și găzduieşte expoziții diverse, mergând de la
pictură şi sculptură, până la arta fotografică.
Tot în acest spațiu va funcționa și Biblioteca Sonoră, bibliotecă destinată persoanelor cu deficienţe de vedere,
deţinând un fond și aparatură specializată.
Cu ocazia redeschiderii a avut loc vernisajul expoziţiei „E-Etic și Estetic” organizată în parteneriat cu Fundația
Adevăr și Centrul Cultural HDU, beneficiind de sprijinul Uniunii Artiștilor Plastici. Întregul eveniment a fost
îmbogățit de un mini-recital de operă ce a cuprins arii din Mozart, Beethoven, Lehar, Wasserman și Marțian
Negrea.
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Biblioteca de limbi străine Elena Văcărescu
În data de 9 mai 2018, în zi de mare sărbătoare pentru români, bucureștenii au devenit mai bogați cu un nou spațiu
dedicat lecturii. În Strada Colței nr. 27, într-un spațiu în care rafinamentul și bunul gust se întâlnesc cu pasiunea
pentru citit și cunoaștere, BMB a deschis Biblioteca de limbi străine Elena Văcărescu, o nouă filială dedicată
publicului.

Rezultate proiect
Cu un fond de aproape 5000 de documente, Biblioteca de Limbi Străine, Elena Văcărescu cuprinde colecția de
limbă franceză cu același nume, dar urmează ca în curând să se îmbogățească și cu documente în limbile engleză,
germană, spaniolă și italiană.
BMB își propune ca imobilul din Strada Colței nr. 27 să devină locul de întâlnire preferat al celor ce doresc să
învețe o limbă străină, sau care sunt deja vorbitori rafinați ai unei limbi de circulație internațională, dar și al celor
care doresc să lectureze în original operele unor autori străini celebri.
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V. Alte proiecte derulate în 2018

1 iunie - 100 de motive să te simți copil
Cu ocazia zilei de 1 Iunie, BMB a derulat o serie de activități inedite destinate tuturor vârstelor, dar în special
copiilor.

Rezultatele proiectului
Participanții prezenți în Parcul Kiseleff au avut parte de jocuri în aer liber, au fost inițiați în tehnica desenului pe
nisip (Sand Art) și s-au putut distra la Teatrul de păpuși și asculta un spectacol de operă pregătit special pentru
această ocazie. De asemenea cei prezenți au admirat o expoziție foto-documentară despre Istoria scrisului.
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Simezele bibliotecii
Sub egida Anului Centenarului Marii Uniri, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a organizat în spaţiul Artoteca, în
perioada iunie-decembrie 2018, expoziţii de pictură, grafică, sculptură, artă fotografică etc. Prin derularea acestui
proiect se vizează promovarea valorilor culturale româneşti şi aducerea mai aproape de publicul bucureştean a
artiştilor contemporani. S-a urmărit creşterea interesului pentru artă a publicului bucureştean, promovarea artelor
vizuale şi a artiştilor plastici, dar şi promovarea serviciilor şi a ofertei culturale a Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti.

Rezultatele proiectului
Au fost organizate 6 expoziţii, după cum urmează: Expoziție TEMEIURI – Visul lui Nichita II (vernisaj
09.07.2018), Free Camp (vernisaj 14.08.2018), Expoziție personală Mircea Valeriu Deaca (vernisaj 12.09.2018),
Expoziție personală Augustin Lucici (vernisaj 10.10.2018), Expoziție personală Mihai Marin Cârstea (vernisaj
13.11.2018), Expoziţie personală „Homo ludens” Carmen Olteanu și elevii de la Fundația Cultural-Artistică
THOTART (vernisaj 07.12.2018). Curatorii expoziţiilor: Radu Serafim şi Ana Maria Nilă.
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Valori culturale româneşti în colecţiile BMB
Anul 2018 marchează împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, un eveniment major pentru istoria
României, eveniment care a înscris țara noastră în fluxul european-național și politic, de la sfârșitul Primului
Război Mondial dictând și evoluția ulterioară a poporului român. Pornind de la acest eveniment, Biblioteca
Metropolitană şi-a propus să augmenteze cunoștințele publicului tânăr cu noţiuni despre istoria națională în general
cât și despre rolul pe care țara noastră l-a jucat de-a lungul timpului în istoria și dezvoltarea Europei, prin
organizarea de evenimente publice în filialele BMB.

Rezultatele proiectului
Au fost organizate serii de activități cu publicul tânăr, activități integrate în proiectele BMB (Prima zi la
Bibliotecă), în care participanții au fost familiarizați cu istoria universală europeană în general și cu istoria
națională în particular, fiindu-le recomandate cu acest prilej cărți și publicații periodice care sunt un suport real
pentru mai buna înțelegere a contextului istoric, militar și cultural care a favorizat întregirea națională și evoluția
ulterioară a țării noastre. Pe lângă informațiile istorice, participanții au primit informații și despre personalitățile
literare, culturale și științifice care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului național și universal înainte, dar și
după momentul centenar.
Pentru realizarea proiectului, Biblioteca Metropolitană București şi-a completat colecțiile cu 1.796 u.b. (carte și
non-carte) din diferite domenii (generalități despre cultura română, istorie, geografie, biografii ale unor
personalități, literatură, artă), materiale ce au fost folosite atât în prezentările mai sus menționate, cât și spre a fi
împrumutate.

Testimonial foto

Bucureştiul Interbelic
Bucureştiul Interbelic este un proiect dedicat Anului Centenar, realizat în perioada octombrie-decembrie 2018, în
parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Scopul proiectului a fost acela de a aduce în atenţia publicului bucureştean
valorile culturale şi spirituale ale înfloritoarei perioade Interbelice.

Rezultatele proiectului
Activităţile proiectului s-au desfăşurat în 6 dintre filiale BMB localizate în sectorul 2 al Capitalei (Artoteca,
Mediateca, Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir, Costache Negruzzi, Alexandru Odobescu) şi au avut formatul unor
ateliere interactive cu caracter cultural-educaţional. S-a urmărit în mod deosebit îmbunătăţirea relaţiei bibliotecă comunitate şi consolidarea importanţei bibliotecii ca resursă educaţională, care facilitează accesul liber la
informație. În tematica proiectului au fost stabilite subiecte adaptate diverselor categorii de vârste:
o pentru categoria 5-10 ani: 10 spectacole de teatru susţinute de teatrul de păpuşi „Licurici” al BMB (545
participanţi);
o pentru categoria 11-18 ani: o prezentare a Bucureștiului Interbelic cu bisericile şi monumentele
reprezentative perioadei;
o pentru categoria 18+: întâlniri culturale pe diverse teme: Filosofi români din perioada1900-1938, Muzicieni
Români din perioada 1900-1938, Contribuţia Bisericii la realizarea Marii Uniri.
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Atelierele au fost susţinute de lectori de specialitate contractaţi în mod deosebit pentru acest proiect: profesori
universitari, scriitori şi jurnalişti, critici de artă sau regizori de film documentar.
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Licurici în turneu
Proiectul Licurici în turneu, este un proiect dedicat copiilor, proiect care a urmărit prin organizarea de spectacole de
teatru de păpuşi să dezvolte la copiii, cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani, abilităţi precum atenţia, memoria,
empatia, asertivitatea, responsabilitatea, încrederea în sine, identificarea cu personajul sau noţiunea de bine/ rău,
totul prin intermediul poveştilor.

Rezultatele proiectului
o
o

71 de spectacole în 22 de filiale;
1450 de participanţi.

Elemente de promovare

Testimonial foto

Pagina 52 din 58

În anul 2018, Teatrul de păpuşi Licurici a fost implicat în proiectele BMB, pentru care a susţinut:
Denumire proiect / activitate
1 iunie – 100 de motive să te simţi copil
Vara Centenarului
Lectura dincolo de ziduri
Bucureştiul Interbelic
Parohia Andronache
Prima zi la Bibliotecă
Şcoala Altfel
Campanie umanitară la 4 case de copii
Târgul de Carte pentru copii şi tineret de la Chişinău (18-22 aprilie)

Număr spectacole

Număr participanţi

1
8
38
10
28
7
15
4
2
113

90
450
600
545
820
378
504
120
70
3577

Păpuşa Gepetta
Proiectul Păpuşa Gepetta s-a derulat în perioada 19 iulie – 19 septembrie 2018, în perioada vacanţei şcolare şi a fost
creat anume pentru a oferi copiilor o alternativă de ocupare a timpului liber, în mod creativ şi plăcut. Proiectul a
constat în derularea de ateliere de confecţionat păpuşi, pentru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, sub atenta
îndrumare a creatoarei de păpuşi – Brânduşa Oancă.

Rezultatele proiectului
Atelierele de creaţie, în număr de 12, au avut loc în 6 dintre filialele BMB: B.P.Hasdeu, George Topîrceanu,
Dimitrie Cantemir, Liviu Rebreanu, Dimitrie Bolintineanu şi Otilia Cazimir.
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Lectură şi speranţă pentru copii din spitale.
Lectura fără ziduri
Proiectul Lectură şi speranţă pentru copii din spitale, este aşa cum sugerează şi numele, un proiect dedicat copiilor
care propune eliminarea „zidurilor”, a barierelor, care se împiedică uneori accesul la informaţie. Pentru că în
misiunea ei, Biblioteca are rolul de a deservi nediscriminatoriu întreaga populaţie a Capitalei, a fost creat un proiect
prin care cartea, lectura şi spectacolul să ajungă şi la „micii pacienţi” care nu se pot deplasa.

Rezultatele proiectului
În perioada iulie-decembrie 2018, o echipă formată din bibliotecari şi un voluntar (dna. Any-Mary Alexa) a vizitat
în fiecare săptămână copiii internaţi în Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, pentru a susţine ateliere de
lectură, jocuri şi spectacole de teatru de păpuşi. Pe durata a 38 de vizite, atelierele s-au bucurat de participarea a
600 de copii.
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CENTRUL CULTURAL ROMÂNESC
„SF. ANTIM IVIREANU”, PARLA, SPANIA
Biblioteca Metropolitană, în decursul anului, ca An al Centenarului, a avut printre obiective şi trimiterea de carte
românească peste graniţele ţării, acolo unde sunt comunităţi de români. Prin desfăşurarea acestui proiect se
consideră că promovarea imaginii României în lume prin acte de cultură reprezintă o responsabilitate, susţinânduse principiul asumării, promovării şi păstrării limbii române, identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale
poporului român.

Rezultatele proiectului
În cadrul acestui proiect, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a transferat cu titlu gratuit Bibliotecii Municipale B.P.
Haşdeu din Chişinău 17.000 de cărţi, iar Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Românești din Cernăuți, 3.000 de cărţi.
Prin acest proiect, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a transferat cu titlu gratuit, pentru populaţia românească din
zona Madrid - Parla, 5.000 de cărţi, în două tranşe, astfel:
o în luna septembrie, cu ocazia deschiderii oficiale a Centrului Cultural Român „Sf. Antim Ivireanu”, Parla,
Spania, 2.600 de cărţi.
o în luna noiembrie, 2.400 de cărţi.
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Cu ocazia deschiderii Centrului Cultural Român „Sf. Antim Ivireanul”, au fost organizate evenimente cu caracter
cultural şi artistic pentru promovarea valorilor culturii române în comunitatea de români în zona municipală Parla
(lansări de carte, vernisajul unei expoziţii de pictură, recital de muzică cultă).
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VI. Campanii derulate în 2018

Campania Noutăți în colecțiile BMB
Campania a vizat promovarea fondului de carte nou intrat pe rafturile bibliotecii, dar și o mai facilă orientare
a publicului utilizator, prin marcarea explicită a genului literar din care fac parte cărțile.
Mai mult, pentru a facilita identificarea pe raft a genului literar căruia îi aparțin cărțile, o mare parte din cartea de
tip beletristică a fost împărțită în 8 colecții: dragoste, polițistă, horror, fantasy, jurnal/memorii, SF, thriller,
satiră/umor, iar fiecare colecție a primit un simbol grafic cu care au fost etichetate. Dincolo de beneficiul oferit
utilizatorilor, prin facilitarea orientării la raft, însăși aspectul vizual al rafturilor a avut de câștigat.
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Campania Carte pe neve
Carte pe neve este una dintre campaniile BMB menite să atragă publicul larg spre diversificarea gustului pentru
lectură. S-a folosit o metodă inedită de a le oferi spre împrumut și alte tipuri de cărți decât cele care aparțin genului
literar pe care aceștia îl consuma în mod obișnuit, bazată pe: selectarea unor titluri apreciate, plasarea lor în plicuri
sigilate și oferirea acestor plicuri cu titlu de împrumut surpriză (plicurile au fost înmânate utilizatorilor fără a le
dezvălui acestora conținutul, ci doar – eventual – indicii de natură a crește interesul și suspansul).
Campania s-a desfășurat în data de 13 a fiecărei luni în toate filialele BMB.

Rezultatele campaniei
În total, pe perioada de implementare a campaniei din 2018, cele 19 de filiale participante au împrumutat 689 u.b.
Filiala BMB
B.P. Haşdeu
C. Petrescu
I. Slavici
I. Creangă
P. Ispirescu
A. Macedonski
G. Şincai
I. Văcărescu
N. Bălcescu
O. Cazimir
V. Alecsandri
G. Coşbuc
G. Topîrceanu

Număr beneficiari
(utilizatori)

Număr documente
difuzate

Număr de activităţi
derulate

70
13
7
22
7
43
12
84
52
55
22
80
50

73
13
7
22
9
43
12
86
52
62
22
80
50

7
3
2
3
2
7
7
3
4
7
4
8
5
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I.L. Caragiale
M. Eminescu
N. Stănescu
M.Sadoveanu – Sediul Central
I. Neculce
L. Rebreanu
19 filiale

13
21
21
38
17
36
663

19
24
21
38
17
36
686

2
7
4
3
4
5
87
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Campania pentru nerezidenţi
Dacă vrei să citești, nu contează de unde ești - campanie a Bibliotecii Metropolitane București ce dorește
atragerea către serviciile bibliotecii a publicului tânăr, de multe ori, fără rezidență în București, motiv pentru care a
fost abordat în special segmentul de publicul reprezentat de studenții din alte localități ce studiază la facultățile din
Capitală.

Rezultatele campaniei
În urma campaniei de promovare s-au înscris la bibliotecă 977 utilizatori noi și au fost împrumutate mai mult de
9.112 unități de bibliotecă, ceea ce ne confirmă că, publicul tânăr poate fi atras către bibliotecă.
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Alte metode de promovare a colecţiilor BMB
În filialele BMB:
o Raftul tematic „Bucureşti”;
o Raftul cu noutăţi;
o Top 10 cărţi premiate;
o Top 10 cărţi amuzante;
o Top 10 cele mai lecturate cărţi pentru copii;
o Top 10 cărţi pentru adolescenţi;
o Etajera cu sugestii de lectură.
În Sediul Central Mihail Sadoveanu: Expoziţii de carte în interior şi exterior:
o Cartea pentru Copii (interior);
o Independența României (exterior și interior);
o Elena Văcărescu;
o Expoziţia de bijuterii handmade – Mariana Tănăsescu.
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Director General,
Ramona Mezei
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