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          H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii Comunale BAHNA   

pentru anul 2019 
 

     Consiliul local al comunei Bahna, judet Neamt, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2019, 

Analizand: 

-Prevederile Legii bibliotecilor nr.334/2002- republicata, cu modificarile si completarlle ultericare; 

-raportul favorabil de avizare al comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local 

     In temeiul art.45 a.lin.(l) din Legea nr.215/2001 prlvind administragia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

 

   ART.1-Se aproba Programul de activitate al Bibliotecii Comunale Bahna pentru anul 2019 prevazut in 

Anexa nr.I care face parte integranta din prezenta hotarire. 

       ART.2- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
OUATU  VIRGIL 

                            
                                                L.S 
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                                            CAPRIOARA  SOFICA 
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ANEXA LA HCL NR.1  DIN 29.01.2019 

 

PROGRAM DE ACTIVITTE AL BIBLIOTECII COMUNALE 
BAHNA  PENTRU  ANUL 2019 

 

Biblioteca Comunala  Bahna  îşi propune să desfăşoare pe parcursul anului 2019  atât activităţi cu 
caracter permanent, similare celor desfăşurate în anii anteriori, cât şi alte activităţi impuse de situaţii 
particulare: 

Activităţi cu caracter permanent: 
1. Completarea curentă, înregistrarea şi organizarea publicaţiilor; 
2. Continuarea activităţii de clasificare a volumelor din bibliotecă în funcţie de sistemul Clasificării 

Zecimale Universale (CZU); 

3. Împrumutul cărţilor la domiciliu şi în sala de lectură (spaţiul amenajat în incinta bibliotecii); 
4. Familiarizarea utilizatorilor privind utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de 

bibliotecă, normele de împrumut şi de consultare a publicaţiilor; îndrumarea în folosirea   lucrărilor 
de referinţă, în selectarea lucrărilor care le sunt necesare, fişarea şi sistematizarea materialului 

selectat etc. 

5. Acţiuni de popularizare a cărţilor şi a bibliotecii; 
6. Nominalizarea modalităţilor şi a acţiunilor de antrenare a elevilor în activităţile de bibliotecă; 
7. Inventarierea / verificarea, recondiţionarea şi casarea  publicaţiilor; 

 

Activităţi cu caracter cultural: 

     Lunar vor fi organizate  activitati tinand cont de calendarul principalelor evenimente 

social-culturale pe 2019 cu scopul formarii unor preocupari intelectuale la toate 

categoriile de varsta. 

 
IANUARIE 

 O zi închinată lui Mihai Eminescu - recital de poezie (concurs Viata si opera lui Mihai 
Eminescu) 

 24 Ianuarie  - O zi a împlinirii- Expoziţie cărţi 
FEBRUARIE 

 

 1 FEBRUARIE – ZIUA INTERNATIONALA A CITITULUI  IMPREUNA 

  „Mărţişoare – îndemânare şi creaţie” -  activitate   cu elevii pentru dezvoltarea spiritului estetic  
şi al lucrului în echipă. 
 

MARTIE 

 „Mărţişoare – îndemânare şi creaţie” -  activitate   cu elevii pentru dezvoltarea spiritului estetic  
şi al lucrului în echipă. 

 15 MARTIE - 15 APRILIE – LUNA PADURII -  

 
APRILIE 

 15 MARTIE - 15 APRILIE – LUNA PADURII -  



 “ PAŞTELE ŞI SEMNIFICAŢIA LUI”- cunoaşterea semnificaţiei acestei mari sărbători 
religioase a creştinătăţii; - obiceiuri, datini la români legate de sărbătoarea Învierii Domnului.  

MAI 

 PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE -  
IUNIE 

 1 IUNIE – ZIUA COPILULUI -Activitate practică – concurs  pe tema “Sunt copil, am drepturi 
dar şi responsabilităţi” 

 “COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI”,depuneri de coroane la monumentuleroilor, 
program artistic, 

 VACANTA LA BIBLIOTECA – CALATORII PESTE MARI SI TARI – ORA DE LECTURA 

IULIE 

 VACANTA LA BIBLIOTECA – CODUL BUNELOR MANIERE 

AUGUST 

 VACANTA LA BIBLIOTECA  - CLUBUL CURIOSILOR 

SEPTEMBRIE 

 13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR 

 Popas la biblioteca comunala - Calitatea de cititor - 
iniţiereaelevilorînactivităţilebiblioteciicomunale; 

OCTOMBRIE 

 5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALA A EDUCATIEI 
 ATELIER DE TOAMNA -  
NOIEMBRIE 

 1 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNATIONALA A SALUTULUI –  
 ATELIER DE TOAMNA 
DECEMBRIE 

 Ateliere de creație: fulgi,steluțe, sorcove, îngerași 
 

INTOCMIT 

BIBLIOTECAR, 

 

IOAN  CAPRIOARA 
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