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METODOLOGIA  DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

MUNICIPAL ”VÂNĂTOAREA DE LECTURĂ ÎN BIBLIOTECI”  

EDIȚIA I, 2021 

 

I. Cadrul general 

 

Art.1. Concursul municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” ediția I, 2021, este înscris în 

Calendarul activităților metodico-științifice al CCD București pentru anul școlar  2021-2022 și 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului 

București. 

Art. 2. Scopul Concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, vizează dezvoltarea 

competențelor-cheie ale elevilor, promovarea lecturii, colaborarea cu bibliotecile publice din 

municipiul București și asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniți din medii culturale, 

economice și sociale diferite prin facilitarea accesului la informație prin intermediul structurilor info-

documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare – CDI, biblioteci publice). 

Art. 3. Obiectivul general al Concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, 

din 2021 este dobândirea, dezvoltarea și  demonstrarea competențelor de lectură și competențelor 

digitale ale elevilor din unitățile de învățământ din municipiul București, utilizând eficient resursele 

structurilor info-documentare din propriile unități școlare și din bibliotecile publice din municipiul 

București. 

Art. 4. Obiectivele Concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, 2021 sunt:   

O1. Dezvoltarea abilităților de lectură, a competențelor digitale și a competențelor de 

comunicare pentru elevii participanți în proiect; 

O2. Dezvoltarea parteneriatului între bibliotecile școlare din municipiul București și 

Biblioteca Metropolitană București, prin filialele sale. 

II. Parteneri și responsabilități 

1. Casa  Corpului Didactic București  

 planifică, implementează și evaluează proiectul în anul școlar 2021-2022; 

 asigură managementul proiectului la nivelul municipiului București; 

 coordonează  metodologic unitățile de învățământ participante din municipiul București; 

 încheie parteneriate cu fiecare unitate școlară care se înscrie la Concursul ”Vânătoarea de 

lectură în biblioteci”, ediția I, 2021; 

 participă la evaluarea produselor realizate de elevi, fazele pe sector și pe municipiu; 

 elaborează  șabloanele pentru toate documentele utilizate în proiect; 

 realizează diplomele pentru participanți și premianți, fazele pe sector și pe municipiul 

București; 

 promovează proiectul în rețeaua școlară din municipiului București. 
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2. Biblioteca Metropolitană București 

 desemnează o persoană din partea instituției care va face parte din echipa de implementare 

la nivelul fiecărui sector; 

 facilitează accesul echipelor înscrise în proiect la rețeaua de filiale din fiecare sector; 

 oferă sprijin echipelor, prin bibliotecarii din filiale, în alegerea cărților; 

 participă la evaluarea produselor realizate de elevi, fazele pe sector și pe municipiu; 

 semnează diplomele pentru participanți și premianți, faza pe sector și municipiul 

București, alături de coordonatorul proiectului; 

 promovează  proiectul în comunitatea locală din municipiul București.   
 

În perioada noiembrie-decembrie 2021, va fi semnat un acord de parteneriat între reprezentantul 
legal al Casei Corpului Didactic a Municipiului  București și reprezentantul legal al Bibliotecii 
Metropolitane București. 

 

3. Unitățile de învățământ înscrise în concurs (care au bibliotecă sau centru de documentare și 

informare):  

 desemnează un responsabil de proiect pe unitatea școlară; 

 realizează managementul proiectului la nivelul unității;   

 gestionează documentele de înscriere; 

 organizează echipele din unitate care vor participa la etapa  pe școală; 

 asigură implicarea elevilor în proiect, în funcție de scenariul în care se află unitatea de 

învățământ, respectând prevederile legale  și procedurile specifice în vigoare;  

 comunică cu responsabilii proiectului din Casa Corpului Didactic a Municipiului 

București; 

 eliberează diplomele de participare pentru etapa locală; 

 promovează proiectul în cadrul unității și în comunitatea educativă (părinți, administrație 

locală s.a). 

 

III. Descrierea Concursului  municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, 

2021 

Art. 5. Concursul se desfășoară pe următoarele categorii de vârstă: 

 Primar 

 Gimnaziu 

 Liceu 

Concursul se desfășoară în limba română pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate etapele. 

Art. 6. Componența unei echipe: 

- 3-5 elevi din același ciclu de învățământ și din aceeași unitate școlară; 

- 1 profesor coordonator din unitatea școlară; 

- 1 bibliotecar/ profesor documentarist din unitatea școlară. 
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Art. 7. În cadrul concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, echipele vor alege 

un mesaj specific categoriei de vârstă, din lista afișată de echipa de management de pe site-ul CCD 

București, pe care trebuie să-l identifice în cărțile din biblioteci. În urma lecturii cărții, care 

corespunde mesajului descifrat, echipele vor realiza un produs digital, la alegere, utilizând aplicații 

web. 

Art. 8. Etapele concursului 

A. Etapa pe școală 

Elevii, sub îndrumarea responsabililor de proiect de la nivelul școlii, vor întreprinde 

următoarele acțiuni: 

- vor identifica mesajul în cărțile din biblioteca școlii; 

- vor face 5 fotografii de la vizitele în bibliotecă; 

- vor realiza un produs digital, la alegere: 

 O copertă/ Afiș realizată într-o aplicație web de desen: Paint, Photoshop, Canva etc. 

 Benzi desenate într-o aplicație web; 

 O prezentare în Prezi/ Canva sau orice altă aplicație digitală; 

 

B. Etapa pe sector  

Elevii, sub îndrumarea responsabililor de proiect de la nivelul școlii, vor întreprinde 

următoarele acțiuni: 

- vor identifica mesajul în cărțile din bibliotecile publice, filiale ale Bibliotecii Metropolitane 

București, din sectorul în care se află unitatea școlară; 

- vor face 5 fotografii de la vizitele în biblioteca aleasă din sector, filială a Bibliotecii 

Metropolitane București; 

- vor realiza un produs digital, la alegere: 

 Un cântec cu versuri și acompaniament propriu,  realizat într-un program de editare 

muzică, prin care se argumentează de ce cartea se potrivește cu mesajul; 

 Un film de maximum 3 minute într-un program de editare video. 

 

C. Etapa pe municipiu  
Elevii, sub îndrumarea responsabililor de proiect de la nivelul școlii, vor întreprinde 

următoarele acțiuni: 

- vor identifica mesajul în cărțile din Biblioteca Metropolitană București (sediul central); 

- vor face 5 fotografii de la vizitele în Biblioteca Metropolitană București; 

- vor realiza un produs digital, la alegere: 

 Un jurnal de lectură cu elemente de animație, realizat într-o aplicație web; 

 Un joc video, creat într-un soft de editare gaming. 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com


 

MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  A  MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 
 

 

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România        Pagina4 of 13 
Tel: 0040213134901 Fax:  0040213134927 www.ccd-bucuresti.org     ccdbuc@gmail.com 

Art. 9. Activitățile din proiect   

Activitățile principale ale proiectului Concursul  municipal ”Vânătoarea de lectură în 

biblioteci”, ediția I,  2021 sunt  următoarele:   

 Lansarea concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, la 

nivelul municipiului București; 

 Desemnarea membrilor echipei de proiect de la nivelul unităților școlare; 

 Înscrierea, la nivelul unității, a echipelor și coordonatorilor care vor participa la etapa 

locală; 

 Înscrierea unităților școlare în baza de date a proiectului, de pe site-ul CCD București; 

 Încheierea parteneriatelor cu unitățile școlare înscrise; 

 Organizarea, de către CCD București și Biblioteca Metropolitană București, a  întâlnirilor 

sincron cu coordonatorii echipelor; 

 Derularea concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I,  etapa 

pe școală; 

 Selecția echipelor pentru etapa de sector; 

 Derularea concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, etapa 

pe sector; 

 Selecția echipelor pentru etapa pe municipiu; 

 Derularea concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, etapa 

pe municipiu; 

 Acordarea de diplome participanților și premianților pentru etapele concursului; 

 Promovarea Concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” în rețeaua 

școlară, în comunitatea locală și în mass-media. 

 

 

Art. 10. Echipa de proiect   

a) Echipa de proiect, responsabilă de planificarea, implementarea și evaluarea  Concursului 

municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, 2021, este formată din:   

1. Directorul Casei  Corpului Didactic a Municipiului București; 

2. Responsabilii proiectului din cadrul CCD București: profesor metodist Gabriela 

Bărbulescu, documentarist Laura Rudeanu; 

3. Directorul Bibliotecii Metropolitane București; 

4. Responsabilii proiectului din cadrul Bibliotecii Metropolitane București; 

5. Cadre didactice, colaboratori ai CCD București, pentru evaluarea produselor echipelor. 
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Componența nominală a echipei de proiect la nivel de sector și de municipiu va fi stabilită după 

semnarea acordurilor de parteneriat între Casa Corpului Didactic București și Biblioteca 

Metropolitană București și va fi  cuprinsă în Anexa 1 a prezentei metodologii. 

Lista cu filialele Bibliotecii Metropolitane București și datele de contact vor fi Anexa 2 la prezenta 

metodologie de concurs. 

b) Echipa de proiect la nivel local, responsabilă de planificarea, implementarea și evaluarea  

Concursului  municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I,  2021, la nivelul 

unității școlare este formată din:   

1. Directorul unității școlare; 

2. Responsabilii proiectului la nivelul unității școlare (cadre didactice,  bibliotecar/ profesor 

documentarist); 

3. Alte persoane cu care unitatea școlară poate colabora (părinți, reprezentanți ai comunității 

locale etc.). 

 

Art. 11. Criterii de participare   

La activitățile proiectului, pot participa: 

- unitățile școlare care au bibliotecă școlară sau/și centru de documentare și informare; 

- elevii din clasele pregătitoare - a XII-a  din unitățile  de învățământ din municipiul București. 

- profesorii care predau în unitatea de învățământ, în colaborare cu bibliotecarii școlari/  

profesorii documentariști din unitatea școlară.   

 

Art. 12. Beneficiarii direcți și indirecți ai rezultatelor concursului sunt:   

 Elevii din unitățile de învățământ participante, părinții elevilor, cadrele didactice, personalul 

didactic auxiliar din unitățile școlare participante, Biblioteca Metropolitană București, prin 

filialele sale, comunitatea locală. 

 

 

Art. 13. Înscrierea unităților de învățământ în concursul  municipal ”Vânătoarea de lectură 

în biblioteci” 

 Înscrierea în concurs a unităților școlare se va face în format online, pe site-ul   CCD 

București,  www.ccd-bucurești.org în luna februarie 2022. 

 După finalizarea perioadei de înscriere, se vor  întocmi și semna acorduri de parteneriat ale 

unităților înscrise cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București. Șabloanele 

acordurilor vor fi trimise de CCD București; 

 Înscrierea în concurs, faza pe școală, a echipelor din cadrul unităților de învățământ se 

realizează de către echipa de implementare de la nivelul unității școlare. Conducerile 

unităților de învățământ înscrise în proiect vor aviza lista cadrelor participante și a elevilor  

participanți din fiecare unitate. 
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Art. 14. Realizarea produselor și selecția la nivelul unității de învățământ   

- Realizarea produselor de către elevi și selecția la nivelul unității de învățământ va avea loc 

în perioada 1 martie – 15 aprilie 2022, în conformitate cu Calendarul.  

- Elevii, coordonați de cadrele didactice, vor alege  o lucrare, în concordanță cu mesajul 

selectat din lista postată de coordonator pe site-ul CCD București şi vor realiza produsele 

solicitate în activități de educație nonformală, în afara orelor de clasă.   

- Activitățile vor fi planificate de către coordonatorii echipelor împreună cu elevii și 

bibliotecarul/ profesorul documentarist.   

- După derularea etapei locale, responsabilii la nivelul unităților vor realiza selecția  echipelor 
ce vor participa la etapa pe sector a concursului. Pentru accederea la etapa pe sector, o 
comisie, numită de către directorul  unității de învățământ, va evalua produsele utilizând 
instrumentele de evaluare  din proiect.   

- Responsabilii de proiect de la nivelul unităților școlare vor completa online, pe site-ul CCD 
București, tabelul cu echipele participante la Concursul ”Vânătoarea de lectură în 
biblioteci”, la etapa locală, cu cel mult trei zile după data evaluării.   

- Comisia de evaluare de la nivelul unității va fi stabilită prin decizia directorului unității de 

învățământ  (președinte, 2-6 membri, secretar)   

- Din comisia de evaluare a produselor elevilor vor face parte doar persoane care nu au 
coordonat echipe de  elevi. Aceste persoane vor fi informate și instruite în legătură cu 
criteriile de evaluare de către responsabilul la  nivelul unității.  

- Pentru etapa pe sector a Concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” va fi 

selectată prima echipă din fiecare unitate școlară, pe fiecare ciclu de învățământ, care obține 

punctajul cel mai mare.   

- Într-o echipă pot participa numai elevi care fac parte din același ciclu de învățământ: primar, 

gimnaziu, liceal.  

- Directorii unităților de învățământ pot acorda diplome de participare echipelor de elevi, 
precum și  cadrelor didactice implicate în proiect la nivelul unității de învățământ și 
partenerilor locali implicați în proiect.   

- Șablonul acestor diplome va fi furnizat de către CCD București.   

 

Art. 15. Derularea concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, faza pe sector 

 Etapa pe sector a Concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” se va 

desfășura în perioada 15aprilie – 31 mai  2022 și va fi organizată de Casa Corpului Didactic 

București, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București.   

 Un juriu la nivel de sector (un președinte, un secretar și subcomisii de câte 2 persoane pentru  

fiecare ciclu de învățământ: primar, gimnaziu, liceu) va evalua produsele  realizate de elevi, 

utilizând instrumentele de evaluare create în cadrul proiectului și furnizate de CCD 

București.   

 Juriul pentru etapa pe sector se va stabili prin decizia directorului CCD București.   

 Membrii juriului la etapa pe sector vor fi selectați și pregătiți pentru jurizare de către CCD 
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București.   

 La etapa pe municipiu București,  vor fi selectate primele trei echipe din fiecare sector, pe 

fiecare ciclu de învățământ (primar, gimnaziu, liceu), care obțin punctajul cel mai mare.   

 Responsabilii municipali ai proiectului vor realiza o arhivă cu produsele realizate de echipele 

premiate pe care  o vor încărca pe site-ul CCD București,  www.ccd-bucuresti.org.  

 În ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se vor acorda premii pentru fiecare 

categorie de vârstă. 

 

Art. 16. Criterii pentru selecția echipelor de elevi la concursul municipal ”Vânătoarea de 

lectură în biblioteci” , etapa pe sector/ pe municipiul București 

Echipele de elevi vor fi selectate pentru a participa la concursul municipal ”Vânătoarea de lectură 

în biblioteci”, etapa pe sector/ pe municipiu București, ediția I, doar dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele criterii:   

- echipa este formată din elevi care fac parte din același ciclu de învățământ;   

- echipa este formată din elevi de la aceeași unitate de învățământ;   

- sunt elevi ai unităților înscrise în Concursul municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”;   

- echipele participante au fost înscrise în formularul online;   

- unitatea școlară are acord de parteneriat semnat cu CCD București; 

- echipa a realizat toate produsele în conformitate cu cerințele minime impuse.   

 

 

Art. 17. Produsele de realizat în cadrul Concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția 

I, 2021: 

1. Document .pdf cu descrierea echipei și a cărții alese, care trebuie să cuprindă: 

- Denumirea unității școlare și datele de contact ale acesteia; 

- Numele și prenumele elevilor, clasa; 

- Numele și prenumele cadrului didactic coordonator; 

- Numele și prenumele bibliotecarului/ profesorului documentarist; 

- Mesajul ales; 

- Titlul cărții alese, autorul, editura, anul de apariție; 

- Descrierea bibliotecii (spațiu, oferta de cărți, alte informații relevante); 

- Justificarea alegerii cărții; 

- Justificarea alegerii produsului digital;   

- 5 fotografii ale echipei cu momente din lectura cărții și realizarea produsului digital; 

 

2. Produsul digital ales 
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Art. 18. Calendarul activităților Concursului municipal ”Vânătoarea de lectură în 

biblioteci”, ediția I, 2021 

Ianuarie 2022:  

- crearea, pe site-ul CCD București, a spațiului pentru proiect, a identității vizuale a 

proiectului și a documentelor de înscriere; 

- postarea procedurii de evaluare a produselor. 

 

Februarie 2022: 

- înscrierea echipelor pe site-ul CCD București; 

- încheierea parteneriatelor între CCD București și  unitățile școlare înscrise; 

- realizarea unei întâlniri sincron cu responsabilii proiectului din CCD București, 

Biblioteca Metropolitană București și coordonatorii echipelor și bibliotecarii/ 

profesorii documentariști din unitățile școlare înscrise în vederea derulării etapei 

locale a concursului ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I. 

 

Martie - Aprilie 2022 

- postarea, pe site-ul CCD B, a mesajelor specifice fiecărei categorii de vârstă pentru 

etapa locală; 

- derularea concursului - etapa locală; 

- selecția echipelor pentru etapa pe sector; 

- înscrierea echipelor câștigătoare în formularul concursului, pe site-ul CCD București. 

Mai 2022  

- postarea, pe site-ul CCD B, a mesajelor specifice fiecărei categorii de vârstă pentru 

etapa pe sector; 

- derularea concursului - etapa pe sector; 

- selecția echipelor pentru etapa pe municipiul București; 

- înscrierea echipelor câștigătoare, în formularul concursului, pe site-ul CCD București. 

 

Iunie 2022  

- postarea, pe site-ul CCD B, a mesajelor specifice fiecărei categorii de vârstă pentru 

etapa pe municipiu; 

- derularea concursului - etapa pe municipiu București; 

- afișarea rezultatelor; 

- acordarea de premii și diplome. 

 

Iulie - August 2022 

- diseminarea concursului în rețeaua școlară și în comunitatea municipiului București. 

Orice modificare de calendar va fi comunicată în timp util pe site-ul Casei Corpului Didactic 

București  www.ccd-bucuresti.org  și  al partenerului din proiect, Biblioteca Metropolitană 

București.   

 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
http://www.ccd-bucuresti.org/


 

MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  A  MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 
 

 

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România        Pagina9 of 13 
Tel: 0040213134901 Fax:  0040213134927 www.ccd-bucuresti.org     ccdbuc@gmail.com 

Art. 19.  Comunicarea în cadrul proiectului 

Comunicarea se va realiza pe adresele de email ale responsabililor proiectului și pe adresa 

laura.rudeanu@ccdbucuresti.org  care va fi pusă la dispoziție pe site-ul CCD București, în spațiul dedicat 

proiectului. Persoana de contact desemnată din partea organizatorilor este dna Laura Rudeanu, 

documentarist, CCD București. 

 

  

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
mailto:laura.rudeanu@ccdbucuresti.org
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ANEXA 1 

Componența nominală a echipei de proiect Concursul municipal ”Vânătoarea de lectură în 

biblioteci”, ediția I, 2021: 

 

COORDONATOR – CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI: 

 
Coordonator proiect Nicoleta Briciu, director CCD București 

 

Responsabili proiect: Gabriela Bărbulescu, profesor metodist   

 

 Laura Rudeanu, documentarist 

 

 

 

PARTENER – BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI 

Coordonator proiect Ramona Mezei, directorul BMB București 

Responsabili proiect: Cosmina Velicu, coordonator proiecte 

 Marilena Chiriță, șef serviciu filiale 

 

 

INFORMAȚII ȘI DETALII DESPRE ORGANIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA Concursului 

municipal ”Vânătoarea de lectură în biblioteci”, ediția I, 2021 

Persoana de contact:  

Laura Rudeanu, documentarist  

CCD București 

laura.rudeanu@ccdbucuresti.org   

 

  

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
mailto:laura.rudeanu@ccdbucuresti.org
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ANEXA 2 

Biblioteca Metropolitană București 

Filiale 

 

 

 

Nr. 

crt. 

SECTORUL 1 

1 

SEDIUL CENTRAL MIHAIL 

SADOVEANU  

(Romană - M; 79, 86, 126, 131 133 ,168 

,226, 300, 301, 331, 368, 381, 783) 

Str. Tache Ionescu  4 

021 316.83.01; 

sadoveanu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

2 
Biblioteca DIMITRIE BOLINTINEANU  

(Basilescu - M; 20, 112, 697) 

Bd. Bucureştii Noi  105 

021 539.65.17; 

bolintineanu@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

3 

Biblioteca ION CREANGĂ (copii și tineret) 

(Romană - M; 79, 86, 131,133, 136, 300, 

331, 773)  

Str. Christian Tell  10 

021 539.65.47; 

creanga@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

4 

Biblioteca PETRE ISPIRESCU (copii și 

tineret ) 

(Făurei – 86; 65) 

Str. Făurei  1  Bl. P11 

021 539.65.31; 

ispirescu@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

5 
Biblioteca CEZAR PETRESCU  

(Basarab – M; 1, 41, 86, 65, 105, 182, 282) 

Calea Griviței 192 

021 539.65.34; 

petrescu@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

6 
Biblioteca MARIN PREDA  

(Berzei – 85, 126, 168, 185, 226, 368) 

Str. Ştirbei Vodă 168 

021 539.65.18; 

preda@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

7 

Biblioteca IOAN SLAVICI  

(Dorobanţi - 131, 330, 281,  282, 301, 331, 

335) 

 

Str. Radu Beller 26 

021 539.65.06; 

slavici@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

SECTORUL 2 

8 

Biblioteca LUCIAN BLAGA 

(Piaţa Iancului - M; 1, 135, 311, 330, 335, 

665) 

Şos. Mihai Bravu 116  

021 539.65.08; 

blaga@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

9 
MEDIATECA 

(Bucur Obor - M; 1, 21, 66, 330, 335, 634) 

Şos. Mihai Bravu 4, Bl. 

60 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
mailto:db@bibliotecametropolitana.ro
mailto:ic@bibliotecametropolitana.ro
mailto:i@bibliotecametropolitana.ro
mailto:mp@bibliotecametropolitana.ro
mailto:lb@bibliotecametropolitana.ro
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021 539.65.38; 

enescu@bibmet.ro  

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

10 
Biblioteca DIMITRIE CANTEMIR  

(Piaţa Gemeni - 16; 79, 86; 133, 135, 605) 

Str. Viitorului 52 

021 539.65.02; 

cantemir@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

11 

Biblioteca COSTACHE NEGRUZZI  

(Basarabia - 14, 36, 46; Şos. Iancului: 104, 

101, 335 ) 

Şos. Pantelimon  239, 

Bl. 62 

021 539.65.12; 

negruzzi@bibmet.ro  

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

12 
Biblioteca ALEXANDRU ODOBESCU  

(Ferdinand - 1, 14, 46, 69, 85, 330, 335) 

Str. Oborul Nou 13 

021 539.65.14; 

odobescu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

SECTORUL 3 

13 

Biblioteca EMIL GÂRLEANU (copii și 

tineret) 

(O.Goga – 133 ; M. Vodă – 104, 123, 124) 

Bd. O. Goga 6, Bl.M 25 

021 539.65.22; 

garleanu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

14 

Biblioteca ELENA VĂCĂRESCU 

(Piața Rosetti – 61, 69, 70, 85, 90, 91, 163, 

311, 336, 601)  

Str.Colței 27 

021 539.65.15; 

evacarescu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

15 
Biblioteca BOGDAN P. HASDEU  

(Traian – 104, 123, 124, 133)  

Str.Traian 2, Bl. F1 

021 539.65.23; 

hasdeu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

16 

Biblioteca ION NECULCE  

(Dristor 2 - M; Dristor – 330; Baba Novac – 

70, 79; Mihai Bravu – 1, 135, 63) 

Str. Dristor 97-119, Bl. 

63, Sc. 3 

021 539.65.20; 

neculce@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

17 

Biblioteca LIVIU REBREANU 

(C.Georgian - M; L. Pătrăşcanu – 16, 36, 40; 

Basarabia - 70, 79;  102, 253) 

Bd. L. Pătrăşcanu 13 

021 539.65.27; 

rebreanu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

SECTORUL 4 

18 

Biblioteca NICOLAE BĂLCESCU  

(Eroii Revoluției – M; Piaţa Progresul - 7, 

11, 25, 323) 

Şos. Giurgiului 86-92 

021 539.65.26; 

balcescu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

19 

Biblioteca OTILIA CAZIMIR (copii și 

tineret)  

(Emil Racoviță – 102, 125, 232; Aleea Râul 

Târgului - 74; 312)  

Str. Turnu Măgurele 19  

021 539.65.28; 

cazimir@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

20 Biblioteca GEORGE COŞBUC  Str. Radului 40 
Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
mailto:lb@bibliotecametropolitana.ro
mailto:dc@bibliotecametropolitana.ro
mailto:cn@bibliotecametropolitana.ro
mailto:eg@bibliotecametropolitana.ro
mailto:bph@bibliotecametropolitana.ro
mailto:in@bibliotecametropolitana.ro
mailto:lr@bibliotecametropolitana.ro
mailto:nb@bibliotecametropolitana.ro
mailto:oc@bibliotecametropolitana.ro
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(C. Brâncoveanu - M; 1 10, 116, 141, 232, 

611) 

021 539.65.30; 

cosbuc@bibmet.ro 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

21 
Biblioteca ALEXANDRU MACEDONSKI  

(Ciceu - 74; 102, 225, 232, 312) 

Str. Turnu Măgurele 13, 

Bl. S2 

021 539.65.32; 

macedonski@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

22 
Biblioteca IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU  

(Piaţa Regina Maria – 32, 117, 173) 

Str. Bosianu 10 

021 539.65.01; 

vacarescu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

SECTORUL 5 

23 

Biblioteca VASILE ALECSANDRI (copii 

și tineret)  

(Cibinului - 8, 23) 

Calea Ferentari 72 

021 539.65.33; 

alecsandri@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 10.00 

- 18.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

24 
Biblioteca GHEORGHE ŞINCAI  

(Piaţa Ferentari - 8, 23, 139, 141, 220, 323) 

Str. Prelungirea 

Ferentari 5 

021 539.65.05; 

sincai@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 10.00 

- 18.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

SECTORUL 6 

25 

Biblioteca MIHAI EMINESCU 

(Drumul Taberei – 34, 90, 91, 93, 122,168, 

268, 368, 668 ) 

Al. Valea Prahovei 3 

021 539.65.07; 

eminescu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

26 
Biblioteca NICOLAE LABIŞ  

(Braşov - 8, 25, 35, 41, 137, 138) 

Str. Braşov 14 

021 539.65.09; 

labis@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

27 

Biblioteca NICHITA STĂNESCU 

(Crângaşi - M; Ceahlăul - 178; Podul Grand - 

41) 

Calea Crângași 19, Bl. 

11 B  

021 539.65.19; 

stanescu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

28 

Biblioteca GEORGE TOPÎRCEANU 

(copii și tineret) 

(Lujerului – M; Veteranilor - 61, 62; 336) 

Str. Veteranilor 7-9, Bl. 

6 

021 539.65.13; 

topirceanu@bibmet.ro 

Luni - Miercuri: 12.00 

- 19.00 

Joi - Vineri: 9.00 - 

16.00 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
mailto:gc@bibliotecametropolitana.ro
mailto:filiala_am@bibliotecametropolitana.ro
mailto:iv@bibliotecametropolitana.ro
mailto:nb@bmms.ro
mailto:nb@bmms.ro
mailto:e@bibliotecametropolitana.ro
mailto:l@bibliotecametropolitana.ro
mailto:ns@bibliotecametropolitana.ro

