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RAPORT DE ACTIVITATE AL  BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI NĂDLAC 

PE 2021 

Gazdă a numeroase evenimente cultural - educative, Biblioteca Orășenească Nădlac  și-a 

câștigat statutul de importantă instituție de cultură, printr-o constantă și amplă implicare în 

domeniul cultural, în acord cu nevoile comunității. Îmi place să cred, că profesia de bibliotecar se 

confundă în acest caz cu biblioteca însăși, atât timp cât, pentru bibliotecar  nimic nu se compară 

cu bucuria și mulțumirea cititorilor, obișnuiți să găsească la biblioteca noastră cărțile dorite.  

Deoarece  pandemia  de Coronavirus a continuat și în 2021, a fost necesară respectarea, 

în continuare, a tuturor  deciziilor luate de autorități la nivel național și local, luate în acest sens 

încă din 2020. 

Ceea ce a urmat a însemnat o adevărată provocare pentru toate bibliotecile din țară, care, 

în funcție de priceperea și determinarea celor care le conduc, au reușit să mențină legătura cu 

cititorii. Numeroasele evenimente culturale, programate cu mult timp înainte pe agenda 

bibliotecii (lansări și prezentări de carte, vernisaje, cursuri și proiecte dedicate utilizatorilor de 

toate vârstele), vizitele la bibliotecă și accesul la însemnatul fond de carte, s-au pliat în funcție de 

situația pandemică la momentul respectiv, uneori fiind nevoie de reprogramări sau reorganizări.  

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de studiu, documentare și cercetare ale 

utilizatorilor săi, Biblioteca Orășenească Nădlac a continuat să aplice   măsurile  de sprijin 

pentru cititori introduse în 2020 și anume:  

-   perioada de returnare a cărților împrumutate a fost prelungită  

-   posibilitatea de a  împrumuta mai mult de 3 cărți la un cititor 

- organizarea activităților culturale în aer liber, respectiv în curtea bibliotecii sau în sala 

mare și  în hol  cu respectarea normelor legate de distanțare. Exemplu de activități desfășurate: 

picnic literar, lansări de carte, întâlniri tematice ale membrilor Clubului de carte, ale Cercului de 

pomicultură, etc. 

- adaptarea procedurilor de împrumut la noile condiții , în sensul că accesul cititorului la 

raft a fost restricționat, bibliotecarul fiind acela care caută cartea  și apoi o transferă cititorului 

- comunicarea on - line cu cititorii prin email sau prin serviciul de messenger al 

bibliotecii   a funcționat și funcționează foarte bine în această perioadă, cititorii putând obține 

informații legate de anumite cărți, își pot face rezervare de titlu și pot accesa la distanță  anumite 

documente 

- prin intermediul rezervărilor on- line, cititorii au posibilitatea să solicite scanarea unor 

documente de bibliotecă,în număr limitat de pagini. 

Prelucrarea cărților noi cumpărate și sortarea donațiilor, activitatea de completare și 

diversificare  a fondului de carte și-au continuat mersul firesc în această perioadă. Astfel, au fost 

introduce în fondul de carte al bibliotecii: 



- cărți noi,cumpărate de la diverse edituri, în funcție de ofertele cele mai 

avantajoase  - 189 buc. în valoare de 4992,14 lei 

Aceste cărți au fost prelucrate biblioteconomic, adică cotate, înregistrate atât în format de hârtie 

cât și în catalogul electronic al bibliotecii, fiind în final puse la dispoziția cititorilor.  

O altă parte importantă a activităților din bibliotecă s-a concentrat asupra reorganizării 

depozitelor precum și pregătirea inventarierii fondului de carte deținut , urmând ca la următorul 

inventar general să fie scoase din gestiunea bibliotecii un număr mare de cărți uzate fizic și 

moral. 

Astfel, respectând Ordinul nr.2855 din 15 mai 2020  s-au luat o serie de măsuri de 

prevenirea contaminării cu noul SARS - CoV pentru asigurarea desfășurării activităților în 

condiții de siguranță sanitară. 

- accesul publicului este permis numai în condițiile purtării de mască 

- vizitatorii își dezinfectează mâinile cu dezinfectant pus la dispoziție 

- anunțurile privind distanțarea obligatorie sunt la locuri vizibile 

- aerisirea periodică a încăperilor 

- înscrierea cititorilor, completarea buletinelor de cerere, verificarea 

documentelor și încărcarea acestora pe fișa cititorului etc., precum și fluxurile 

de deplasare în cadrul instituției au  respectat procedurile specifice, ce au fost 

adaptate la particularitățile cu care ne confruntăm în această  situație 

- restricționarea activităților culturale și educative 

- limitarea timpului petrecut la bibliotecă la max. 2 ore 

- accesul la calculatoarele din bibliotecă este limitat, cu respectarea normelor 

sanitare 

- restricționarea accesului în sala de lectură 

- restituirea documentelor împrumutate se face cu carantinarea acestora astfel: 

 documente (cărți, reviste) pe hârtie, fără elemente din plastic 

min. 3 zile de carantină 

 documente pe hârtie cu coperte laminate min. 10 zile carantină 

 dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide 

avizate, acolo unde este posibil 

 

 

CONCLUZII: 

 

În 2021 principalele activități ale Bibliotecii Orășenești Nădlac au fost: 

1. Activitatea de completare a colecțiilor și constituirea instrumentelor  de 

informare a utilizatorilor asupra conținutului acestora 

- Achiziționarea a 189 de cărți noi, prelucrarea acestora și includerea în circuitul 

cărții 

2. Activitatea de valorificare a colecțiilor bibliotecii, realizată prin: 

- Vizite tematice ale elevilor la bibliotecă 



- Lansări de carte 

- Expoziții de carte 

- Clubul de carte, Cercul de pomicultură , Cercul de șah 
 

Pentru anul 2022, este prevăzut inventarul general al cărților din bibliotecă, ultimul 

inventar  fiind făcut în 2016. (Legea bibliotecilor 334/2002). 

De asemenea, activitățile cultural educative vor respecta calendarul evenimentelor culturale 

propuse în fiecare an, cu mențiunea că aceste activități se vor organiza în funcție de evoluția 

pandemiei din localitatea noastră.  

        

Toate activitățile culturale ale bibliotecii pot fi urmărite pe rețeaua de socializare Facebook. 
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