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Partea I 

 

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care  
îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu  

sistemul instituţional existent  

 

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale  
şi proiecte desfăşurate împreună  

În anul 2013, Biblioteca Judeţeană Iaşi a avut drept colaboratori constanţi instituţiile 

de învăţământ de diverse nivele din municipiul Iaşi. De asemenea, colaboratori importanţi ai 

bibliotecii au fost, în continuare, Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, care a finanţat şi 

sprijinit funcţionarea compartimentului American Corner, cât şi fundaţia IREX România, prin 

programul Biblionet, finanţând atât înfiinţarea de centre internet, cât şi participarea 

personalului la cursuri de formare şi alte evenimente profesionale. 

Începând cu luna septembrie, biblioteca a semnat un parteneriat cu Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Iaşi pentru organizarea unei serii mai ample de activităţi de informare şi 

educare a populaţiei, sub genericul Siguranţa ta contează. Astfel de activităţi au fost 

organizate în luna septembrie, cu ocazia Săptămânii Naţionale pentru prevenirea criminalităţii 

şi vor continua şi pe parcursul anului 2014. Tot în anul 2013 a fost demarată colaborarea cu 

Serviciul de Probaţiune Iaşi, în vederea organizării de activităţi de formare şi informare în 

beneficiul tinerilor aflaţi în evidenţa Serviciului de Probaţiune.  

Au fost continuate colaborările cu organizaţii de cultură, cum ar fi Muzeul Literaturii 

Române, instituţie în colaborare cu care au fost derulate mai multe activităţi în cadrul 

Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT), în luna octombrie 2013. 
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 Alţi colaboratori constanţi ai Bibliotecii Judeţene Iaşi pentru perioada inclusă în 

prezenta raportare au fost: Complexul Muzeal Moldova, Uniunea Scriitorilor, filiala Iaşi, în 

colaborare cu care au fost organizate evenimente de profil: lansări de carte, colocvii, 

conferinţe. Au fost demarate noi colaborări, cum ar fi cea cu Asociaţia Literară Păstorel Iaşi, 

împreună cu asociaţia demarându-se un program de evenimente lunare. 

 

a.2. Participarea în calitate de partener la  
programe/proiecte internaţionale 

În anul 2013 Biblioteca Judeţeană Iaşi a continuat programul American Corner Iaşi 
(demarat în anul 2005, continuat pe baza reînnoirii anuale a memorandumului cu Ambasada 

SUA). 

Finanţator: Ambasada Statelor Unite la Bucureşti. 

Fonduri atrase:  19.147 lei, reprezentând grantul anual acordat de Ambasada Statelor 

Unite la Bucureşti pentru dotarea şi funcţionarea compartimentului American Corner.  

Scop: Promovarea schimbului cultural între Statele Unite şi România, prin resurse şi 

evenimente legate de cultura şi civilizaţia americană. 

Grup ţintă: Publicul general al bibliotecii. 

Rezultate: Un centru de informaţii în cadrul bibliotecii cu peste 4000 de titluri (cărţi 

tipărite şi material audio-video), o medie de 2500 de participanţi anual la programele 

American Corner. 

 

a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei 

La începutul anului 2013, una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta 

biblioteca era faptul că ieşenii nu ştiau unde este noul sediu central. În prima jumătate a 

anului a fost demarată o campanie amplă de informare a comunităţii cu privire la locaţia 

sediului central, cât şi la serviciile oferite de bibliotecă. Derulată în parteneriat cu Consiliul 

Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului  Iaşi, precum şi instituţii mass-media locale, campania a 

inclus realizarea şi distribuirea unui număr de peste 5000 de fluturaşi şi 1200 de semne de 
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carte cuprinzând informaţiile de contact ale noii locaţii a sediului central, precum şi realizarea 

unui clip de promovare a bibliotecii care a fost difuzat în mijloacele de transport în comun şi 

staţiile de autobuz din municipiul Iaşi.  

Un alt factor important în creşterea vizibilităţii Bibliotecii Judeţene „Gheorghe 

Asachi” Iaşi în decursul anului 2013 a fost reprezentat de intensificarea eforturilor bibliotecii 

în vederea modernizării şi eficientizării comunicării cu utilizatorii. S-a acordat o atenţie 

sporită prezentării activităţii bibliotecii pe toate canalele de comunicare online de care 

dispune: site, blog, reţele de socializare. Comunicarea online cu utilizatorii prin intermediul 

blogului bibliotecii şi a reţelelor de socializare a înregistrat o rată mare de interacţiune.  

Au fost realizate un număr de peste 1000 de afişe pentru promovarea manifestărilor 

culturale organizate de bibliotecă. 

Pentru publicitarea serviciilor oferite de bibliotecă a fost realizat un nou pliant de 

prezentare a bibliotecii, multiplicat în peste 2000 de exemplare, precum şi diverse semne de 

carte conţinând datele de contact ale tuturor sediilor bibliotecii din municipiul Iaşi, 

multiplicate în 2500 de exemplare.  

În ceea ce priveşte promovarea online a activităţii bibliotecii, cea mai mare prioritate 

pentru anul 2013 a fost realizarea unui nou site. Deşi în creştere pentru a doua perioadă a 

anului, graţie intensificării activităţii de promovare, statisticile pentru accesarea vechiului site 

dovedesc un număr redus de accesări. 

 Dacă pentru pagina de Facebook a bibliotecii a fost înregistrată o medie de 4500 de 

vizitatori lunar, statisticile pentru site indică cifre mult mai mici, mai ales la începutul anului. 

În anul 2013, site-ul a fost vizitat de un număr total de doar 11694 de utilizatori, cu un maxim 

de 1500 de utilizatori în luna noiembrie 2013.  
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Biblioteca Judeţeană Iaşi: statistici pentru vechiul site bjiasi.ro: 

 

Be baza acestei analize a vechiului site a fost începută documentarea pentru 

identificarea unui nou şablon web pentru realizarea unui site al instituţiei care să permită 

reflectarea exhaustivă a serviciilor şi activităţilor bibliotecii. 

Editarea de publicaţii proprii 

În august 2013 a fost finalizat dicţionarul bio-bibliografic al personalităţilor ieşene 

aniversate în anul 2013, cu titlul Sărbătoriţii din Cetate, iar în noiembrie 2013 a fost finalizat 

primul număr al revistei Asachiana, publicaţie de specialitate ce va apărea semestrial. În urma 

concursului de creaţie literară Winter Wonderland, organizat de American Corner Iaşi, 

lucrările premiate au fost incluse într-o carte, editată şi tipărită de bibliotecă. 

Au fost finalizate anuarele bibliografice ale judeţului Iaşi pentru anii 2006 şi 2007.  

Premii şi distincţii câştigate de bibliotecă în anul 2013 

În urma participării la cea de-a XXII-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte, 

organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova din Chişinău, în perioada 31 august – 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                                     Raport de activitate 2013 

 7

3 septembrie 2013, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi a fost distinsă cu Diploma de 

excelenţă pentru promovarea şi valorificarea moştenirii naţionale scrise.  

În octombrie 2013, Biblioteca Judeţeană Iaşi a primit, în cadrul Conferinţei Future 

Communities, organizată de IREX România, Premiul I la categoria Programe pentru Educaţie. 

Premiul a fost decernat bibliotecii noastre pentru proiectul E-tiquette, please – Cursuri de 

bune maniere online şi offline. 

 

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării, 
activităţi de PR 

Cele mai importante acţiuni în direcţia îmbunătăţirii vizibilităţii bibliotecii şi a 

eficientizării activităţii de PR întreprinse în perioada inclusă în prezenta raportare au fost: 

- înfiinţarea unui Birou specializat pentru realizarea de materiale de promovare şi 

gestionarea prezenţei online a instituţiei, Biroul DTP, design şi administrare web, digitizare, 

în aşa fel încât materialele publicitare să aibă o execuţie de calitate, o uniformitate în ceea ce 

priveşte identitatea vizuală, iar prezenţa pe site şi reţele de socializare să fie gestionată în timp 

util, reducând timpul de reacţie şi încurajând interacţiunea online cu utilizatorii existenţi sau 

potenţiali ai serviciilor bibliotecii. 

- Adăugarea denumirii şi atribuţiilor de PR Serviciului de Programe şi Proiecte 

Culturale, care devine astfel Serviciului de Programe şi Proiecte Culturale, PR. În acest fel, 

prin stabilirea clară a atribuţiilor şi competenţelor angajaţilor acestui serviciu în ceea ce 

priveşte activităţile de PR, a fost uniformizată şi reglementată strategia de comunicare cu 

publicurile diverse cu care intră în contact biblioteca atât în ceea ce priveşte activitatea uzuală, 

de organizare a lecturii şi informării, cât şi, mai ales, în ceea ce priveşte organizarea de 

programe şi proiecte în colaborare cu ONG-uri şi instituţii publice. 

- În a doua parte a anului, concomitent cu înfiinţarea Biroului DTP, design şi 

administrare web, digitizare, a început elaborarea noului site al bibliotecii, cu o interfaţă mai 

prietenoasă şi pe un format care permite afişarea mai multor noutăţi pe prima pagină a site-

ului. La finalul anului 2013 a fost finalizat aproape în totalitate proiectul bjiasi.ro din Planul 

de Management ce presupune modernizarea şi eficientizarea site-ului bibliotecii. Noul site al 

bibliotecii a fost lansat în ianuarie 2014. 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                                     Raport de activitate 2013 

 8

a.5. Apariţii în presa de specialitate 

În ceea ce priveşte reflectarea în presă a activităţii bibliotecii, anul 2013 a marcat o 

evoluţie semnificativă, datorată atât eficientizării strategiei de PR a bibliotecii, cât şi 

eforturilor acesteia de a-şi diversifica oferta de servicii şi programe pentru comunitate. Dacă 

în anul 2012 activitatea bibliotecii a fost reflectată doar în 56 de apariţii în presa scrisă şi 4 

apariţii radio şi TV, în anul 2013 statistica apariţiilor media este următoarea: 

Articole  
presa tipărită 

Articole  
presa online 

Apariţii în emisiuni 
radio şi TV 

93 376 16 
 

a.6. Profilul beneficiarului existent 

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate 

Numărul utilizatorilor activi (care au frecventat biblioteca în anul 2013 pentru servicii 

de împrumut documente sau studiu la sala de lectură) este de 10607 (comparativ cu 7937 în 

anul 2012). Ţinând cont de perioada de stabilitate conferită de statornicirea sediului central al 

bibliotecii într-o locaţie accesibilă, am previzionat, la începutul anului, o creştere cu minim 

25% a numărului de utilizatori activi. Această creştere a fost realizată pentru perioada 

cuprinsă în prezentul raport, în 2013 înregistrându-se un număr de utilizatori activi cu 33% 

mai mare decât în anul anterior. 

Dintre numărul total al utilizatorilor, un număr de 5927 au frecventat filialele, acestea 

înregistrând un număr de 2090 utilizatori nou-înscrişi. Din utilizatorii activi ai bibliotecii în 

anul 2013, un număr de 6133 de persoane sunt utilizatori nou-înscrişi. De remarcat numărul 

semnificativ de utilizatori noi (dublu faţă de numărul de nou-înscrişi din anul anterior: 3404), 

explicabil şi prin faptul că, după o perioadă lungă de funcţionare la parametri de avarie, în 

spaţii provizorii, biblioteca a avut, în 2013, un sediu central stabil şi într-o zonă uşor 

accesibilă. 
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Utilizatorii activi ai bibliotecii în anul 2013: 

 Utilizatori nou-înscrişi Utilizatori reînscrişi Total 

Sediul central 4.043 637 4.680 

Filiale 2.090 3.837 5.927 

Total 6.133 4.474 10.607 
 

Numărul total al vizitelor la bibliotecă a fost în acest interval de 102.254. Raportat la 

253 de zile lucrătoare în anul 2013, acest număr indică o frecvenţă medie zilnică de 404 

vizite.  

Frecvenţa înregistrată la Biblioteca Judeţeană Iaşi în anul 2013: 

 Frecvenţa (vizite la bibliotecă) 

Sediul central: Secţia pentru copii 7.178 

Sediul central: Secţia pentru adulţi 9.848 

Sediul central: Săli de lectură 13.498 

Filiale 61.934 

Participanţi la programele pentru 
comunitate (cu excepţia evenimentelor 
profesionale organizate de bibliotecă) 

9.796 

Total 102.254 
 

După statutul ocupaţional între cititorii activi, ponderea cea mai mare o deţin, în 

continuare, elevii (60%), urmaţi de intelectuali (12%), pensionari (10%), studenţi (7%), alte 

categorii (6%), funcţionari (5%) etc.  
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Preponderenţa utilizatorilor după ocupaţie 

60%

12%
10%

7%

6%

5%

11%

elevi

intelectuali

pensionari

studenţi

a.categorii

functionari

 

 Privitor  la  vârsta  utilizatorilor care frecventează filialele, din datele  statistice rezultă 

că cei mai mulţi sunt din categoria de vârsta 14-25 ani (36%)  cei până în 14 ani (27%) apoi 

cei din categoria 26-40 de ani (17%), categoria 41-60 ani (13%) şi categoria peste 61 de ani 

(7%). 

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari 

Ținând cont de faptul că acest raport cuprinde primul an din perioada actualului plan 

de management, în acest caz nu se poate proceda la o comparaţie cu raportul anterior, noul 

plan de management aducând o nouă strategie, cu programe şi proiecte noi. Numărul total de 

beneficiari estimaţi a fi atraşi prin organizarea acestor programe şi proiecte pentru perioada 

următoare este de minim 3000 de noi utilizatori atraşi ca participanţi la programele bibliotecii. 

În acelaşi timp, analiza distribuţiei pe categorii socio-profesionale a utilizatorilor 

bibliotecii reflectă un grav dezechilibru în ceea ce priveşte ponderea acestora: peste 60 de 

procente dintre utilizatori sunt elevi, adulţii cu o viaţă profesională activă sau pensionarii fiind 

foarte slab reprezentaţi. Pentru ca biblioteca publică să îşi poată îndeplini misiunea de a 

satisface nevoile tuturor membrilor comunităţii, estimăm o modificare a acestor proporţii în 

sensul creşterii ponderilor funcţionarilor şi a altor categorii cu minim 5%, precum şi a 
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pensionarilor, cu minim 5% faţă de situaţia actuală. Aceste modificări pot fi atinse atât prin 

adaptarea ofertei de carte cât şi a programelor şi proiectelor bibliotecii la nevoile categoriilor 

menţionate mai sus. 

 

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor  
de beneficiari  

Pentru perioada inclusă în prezentul raport, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi nu a 

beneficiat de subvenţii bugetare prevăzute expres pentru realizarea unui studiu de specialitate 

pentru evaluare nevoilor de informare a comunităţii deservite de bibliotecă. În lipsa unor 

astfel de fonduri, biblioteca a procedat la o analiză detaliată a datelor statistice oferite de 

softul de bibliotecă pentru cunoaşterea beneficiarului serviciilor bibliotecii. În acelaşi a timp, 

a fost colectat şi analizat feed-back-ul oferit de participanţii la programele pentru comunitate: 

cursuri pe diverse teme şi pentru diverse categorii de vârstă, evenimente de tipul lansărilor de 

carte, sesiunilor informative, etc. Concluzia acestor analize este cererea foarte mare de 

programe care să satisfacă nevoile unor categorii de public neglijate până acum de bibliotecă: 

pensionari, şomeri, femei casnice, dar şi adulţi cu o viaţă profesională activă şi cu necesităţi 

de informare legate atât de viaţa profesională cât şi de cea personală. Biblioteca a diversificat, 

cu real succes, oferta de programe pentru aceste categorii de vârstă (prin organizarea de 

cursuri de IT sau limba engleză pentru pensionari, ateliere de nutriţie, ateliere pe teme de 

spiritualitate contemporană). 

În acelaşi timp, s-a procedat la o analiză atentă a titlurilor şi domeniilor cele mai 

solicitate de utilizatori în ceea ce priveşte consumul de carte din colecţiile bibliotecii, iar 

achiziţia de carte pentru anul 2013 s-a ghidat pe principiul satisfacerii acestor necesităţi şi 

recuperării deficitului pentru domeniile şi titlurile solicitate, dar inexistente sau existente în 

număr insuficient până în anul 2013.  

 

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei 

Începutul anului 2013 a găsit Biblioteca Judeţeană Iaşi într-un nou sediu, inaugurat în 

decembrie 2012. Deşi procesul de mutare a sediului central fusese finalizat în anul anterior, 
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cele mai multe servicii pentru public au continuat şi în anul 2013 activitatea de despachetare, 

organizarea a colecţiilor cu acces liber la raft, reorganizare a spaţiilor. Două dintre secţiile 

bibliotecii au fost deschise pentru public abia în anul 2013.  

La compartimentul American Corner, activitatea de despachetare în urma mutării în 

noua locaţie şi de aranjare a colecţiilor la raft a fost finalizată la începutul anului 2013, secţia 

fiind inaugurată pentru public pe 10 ianuarie 2013. La Sala de Arte şi colecţii speciale, prima 

parte a anului a presupus verificarea gestionară a fondului de documente, urmată de aranjarea 

mobilierului, a echipamentelor IT, a aparaturii audio-video şi a colecţiilor în noua locaţie, 

secţia fiind deschisă pentru public abia pe data de 2 iunie 2013.  

Deşi are avantajul unei locaţii centrale, sediul din incinta Galeriilor Comerciale Ştefan 

cel Mare, cu o suprafaţă de 2400 mp, este în continuare insuficient pentru funcţionarea optimă 

a tuturor serviciilor bibliotecii, o parte din colecţii fiind blocate în depozite, din lipsa spaţiului 

pentru amplasarea de rafturi cu acces liber, iar fondul de carte veche şi rară a rămas depozitat, 

şi în anul 2013, într-un spaţiu oferit temporar de Prefectura Iaşi. 

În acelaşi timp, se încearcă identificarea de soluţii alternative pentru a putea continua 

organizarea de manifestări fără a perturba funcţionarea normală a compartimentelor 

bibliotecii. În luna august 2013, un Curs de pictură pentru copii organizat de bibliotecă a avut 

loc în spaţiul unui club de dans, aflat de asemeni în Galeriile Comerciale Ştefan cel Mare, pe 

baza unui parteneriat între bibliotecă şi clubul care a pus la dispoziţie gratuit acest spaţiu. În 

octombrie 2013, pe baza aceluiaşi parteneriat, clubul a găzduit un eveniment organizat de 

American Corner Iaşi cu ocazia sărbătorii americane Halloween.  

În ceea ce priveşte situaţia spaţiilor ocupate de filialele bibliotecii, în anul 2013 au fost 

prelungite, cu încă patru ani, contractele de comodat pentru spaţiile filialelor din cartierele 

Nicolina şi Tătăraşi, spaţii aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi şi oferite cu drept 

de folosinţă gratuit bibliotecii, de către Consiliul Local, prin aceste contracte de comodat. 

 

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată 

Anul 2013 a fost marcat de provocarea de a utiliza şi adapta spaţiul disponibil în aşa 

fel încât biblioteca să poată oferi utilizatorilor servicii publice moderne. Aceste spaţii din 

sediul central au suferit multiple îmbunătăţiri pe parcursul anului. Cea mai importantă 
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modificare a fost lucrarea de extindere şi renovare sălii de lectură, prin desfiinţarea unor 

încăperi alăturate şi deplasarea pereţilor care despărţeau acest spaţiu de cel rezervat pentru 

depozit. Decizia a fost luată în urma creşterii constante a frecvenţei utilizatorilor acestei săli, 

dar şi din necesitatea unui spaţiu pentru organizarea de activităţi cu public numeros, în lipsa 

unei săli de conferinţe. În urma acestor lucrări s-a obţinut extinderea sălii de lectură şi 

înfiinţarea unui spaţiu potrivit pentru sala de lectură periodice, alăturat sălii de lectură.  

Biblioteca poate răspunde acum mult mai bine solicitărilor utilizatorilor care vor să 

studieze la sala de lectură, iar acest spaţiu, cu o capacitatea de până la 100 de locuri, este 

folosit şi pentru organizarea de activităţi cum ar fi prezentări, lansări de carte etc. 

Constrângerile de spaţiu şi lipsa unei săli de conferinţe au dus la luarea deciziei de a programa 

majoritatea manifestărilor care presupun un public mai numeros şi o sală mai mare în zilele de 

weekend, pentru a nu tulbura funcţionarea normală a secţiilor pentru public ale bibliotecii.  

Alte îmbunătăţiri aduse spaţiului din incinta Galeriilor Comerciale Ştefan cel Mare au 

vizat montarea unei centrale termice la Secţia pentru copii, montarea unei instalaţii de 

monitorizare video, reconfigurarea reţelei de internet wireless.  

În august 2013, Filiala G. Ibrăileanu din cartierul Păcurari, a fost mutată din vechiul 

spaţiu într-un sediu nou, mai spaţios, aflat în Şos. Păcurari nr. 8, bl. 558, în condiţiile 

înscrierii în bugetul alocat chiriilor. 
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b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei 

 

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor  
la sediul instituţiei 

Pe parcursul anului 2013, în bibliotecă au fost organizate un număr  de 293 de 

programe şi proiecte cu un număr total de 10181 de participanţi. Acestea au cuprins atât 

activităţi derulate în cadrul programelor cuprinse în planul de management, cât şi activităţi 

cuprinse în programe suplimentare, derulate de bibliotecă în cadrul activităţilor de informare. 

formare şi loisir specifice bibliotecii publice. 

Cele mai multe dintre aceste proiecte au avut loc la sediul bibliotecii, atât în spaţiile 

sediului central cât şi la filiale. Astfel, în anul 2013, conform centralizării activităţii pentru 

anul 2013, biblioteca a găzduit un număr de 258 de activităţi realizate în cadrul a 30 de 

programe.  

 

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor  
în afara sediului instituţiei. 

Din totalul proiectelor derulate de bibliotecă în anul 2013, au fost desfăşurate în afara 

sediului instituţiei un număr de 29 de proiecte incluse în 16 programe (fie din cadrul planului 

minimal de acţiune, fie în afara acestui plan.  

Enumerăm, mai jos, câteva dintre cele mai importante astfel de proiecte: 

- În cadrul proiectului Cartea Românească de pretutindeni, în perioada 30 august – 

1 septembrie, Biblioteca a fost prezentă la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău, 

prezenţă ce s-a concretizat în participarea cu un stand la târgul de carte din cadrul salonului, 

precum şi cu mai multe lansări de carte. 
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- În cadrul Festivalului FILIT, o expoziţie de literatură SF de real succes a fost realizată 

la sediul Muzeului Literaturii Române din iaşi. 

- În cadrul Săptămânii Școala Altfel, mare parte dintre activităţi au fost realizate la 

sediul şcolilor partener în organizarea acestora. 

 

b.3. Participări la festivaluri, gale, saloane, târguri 

În cadrul proiectului Cartea Românească de pretutindeni, în perioada 30 august – 1 

septembrie, Serviciul Programe a coordonat, împreună cu alte servicii ale bibliotecii, prezenţa 

la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău, prezenţă ce s-a concretizat în participarea cu 

un stand la târgul de carte din cadrul salonului, precum şi cu mai multe lansări de carte.  

Totodată, Biblioteca Judeţeană Iaşi a fost implicată ca partener şi prezentă atât prin 

activităţi comune, cât şi prin participarea angajaţilor la numeroase evenimente din cadrul 

Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT) din octombrie 2013. 

Biblioteca Judeţeană Iaşi a fost prezentă şi la evenimente naţionale de profil, cum ar fi 

ediţiile din 2013 ale târgurilor de carte Gaudeamus (Bucureşti) sau Bookfest (Iaşi). 

 

b.4. Proiecte realizate ca partener/co-producător 

Unul dintre cel mai importante programe derulate de Biblioteca Judeţeană Iaşi în 

parteneriat cu altă organizaţie a fost, în anul 2013,  programul American Corner Iaşi (demarat 

în anul 2005, continuat pe baza reînnoirii anuale a memorandumului cu Ambasada SUA). 

A continuat implementarea în Biblioteca Judeţeană Iaşi, precum şi coordonarea 

implementării la nivel judeţean a programului de dotare cu calculatoare a bibliotecilor publice 

şi instruire a personalului în dezvoltarea de servicii noi plecând de la computere cu acces 

gratuit la internet pentru public, programul Biblionet, derulat în parteneriat cu IREX 

România. 

 În luna octombrie, Biblioteca Judeţeană a fost partener în cadrul Festivalului 

Internaţional de Literatură şi Traducere, FILIT, şi a organizat trei manifestări care s-au 

bucurat de un real succes. Prima dintre ele a fost o întâlnire profesională între scriitorii şi 
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editorii români de literatură comercială cu traducătorii invitaţi la FILIT, a doua a fost 

Colocviul Naţional „Science Fiction în România”, iar a treia a fost întâlnirea politologului 

american Larry Watts cu publicul ieşean cu ocazia prezenţei sale în cadrul Târgului Bookfest. 

Tot în luna octombrie, Biblioteca fost partenerul Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi în 

promovarea programului Noaptea Cercetătorilor, organizat de universitate. 

Începând cu luna septembrie 2013, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Iaşi, a fost demarată o campanie de informare, incluzând diverse prezentări şi sesiuni 

informative pentru diverse categorii de vârstă, sub genericul Siguranţa ta contează. 

Pe 11 noiembrie 2013, Serviciul a organizat lansarea proiectului de orientare în carieră 

pentru liceeni Opening Opportunities, proiect organizat la nivel naţional de Biblionet şi 

TechSoup România, cu sprijinul Microsoft România. La eveniment au participat 130 de elevi 

şi profesori. Prin implicarea unui număr de 7 licee ieşene, acest proiect a presupus, în 

perioada de pregătire, cât şi după lansarea sa, contactarea partenerilor, gestionarea 

comunicării cu profesorii coordonatori dar şi cu ONG-urile organizatoare şi administrarea 

contului de pe platforma online. 

În afară de aceste programe mari, biblioteca a înregistrat, ca în fiecare an, un număr de 

peste 150 de manifestări culturale derulate în parteneriat cu şcoli şi grădiniţe din municipiul şi 

judeţul Iaşi. 
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c) Sistemul organizaţional al instituţiei 

 

c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată 

Pentru o mai bună funcţionare a activităţii bibliotecii, aceasta a adoptat, începând cu 

data de 1 iulie 2013, o nouă organigramă, prin care sunt desfiinţate sau comasate anumite 

compartimente, odată cu înfiinţarea unora noi. Aceste modificări de structură au avut drept 

scop eficientizarea activităţii bibliotecii, o delimitare mai clară a atribuţiilor fiecărui 

compartiment şi a fiecărui angajat. 

Noua organigramă stabileşte: 

 înfiinţarea Biroului DTP, design şi administrare web, digitizare care să gestioneze 

pe de o parte prezenţa în spaţiul virtual al bibliotecii, dar şi activităţile legate de 

schimbarea programului de gestiune al utilizatorilor şi volumelor bibliotecii; 

 înfiinţarea compartimentului Editură, care să se ocupe de editarea publicaţiilor 

proprii şi a unor monografii semnificative pentru judeţul Iaşi; 

 comasarea birourilor Catalogare şi Informare bibliografică într-un singur serviciu: 

Catalogare, achiziţii şi informare bibliografică; 

 desfiinţarea compartimentului Centrul de informare comunitară, activitatea acestuia 

fiind continuată de un singur angajat din cadrul Serviciului Catalogare; 

 reducerea numerică a componenţei Serviciului programe şi proiecte, de la 13 la 

doar  6 angajaţi  (doi dintre aceştia deservind compartimentul American Corner, 

aflat în subordinea serviciului) şi adăugarea denumirii şi atribuţiilor de PR 

Serviciului de programe şi proiecte; 

 la sediul central al bibliotecii a fost înfiinţat, în septembrie 2013, Centrul de 

Înscrieri şi Informaţii. Acest centru funcţionează ca o interfaţă, un prim punct de 

contact al utilizatorilor cu biblioteca, fiind deservit de bibliotecarii din cadrul 

Biroului de Împrumut pentru Adulţi.  
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Tot în anul 2013, în luna octombrie, a fost inaugurat oficial Punctul de împrumut din 

cadrul Centrului Cultural pentru Vârsta a treia. Înfiinţat în urma iniţiativei Asociaţiei Modern 

Women’s Club din Iaşi, centrul îşi propune să readucă persoanele de vârsta a III-a la o viaţa 

socială şi culturală activă. Centrul se află în Strada Străpungere Silvestru nr. 28 şi este deschis 

pentru toţi ieşenii în vârstă de peste 50 de ani, cărora le propune o ofertă variată de activităţi 

de informare şi petrecere a timpului liber. Pe baza unui parteneriat cu asociaţia, Biblioteca 

Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi a amenajat, în cadrul centrului, un punct de împrumut cu 

peste 1.000 de titluri de carte, precum şi un laborator cu 8 computere cu acces la Internet. 

Înfiinţarea laboratorului IT a fost posibilă prin donaţii de echipamente atrase de bibliotecă, 4 

computere fiind donate prin programul Biblionet, iar 4 reprezentând o donaţie din partea 

asociaţiei Ateliere Fără Frontiere. 

În luna august 2013 au fost demarate discuţiile cu reprezentanţii Spitalului de 

Neurochirurgie Iaşi pentru înfiinţarea unui nou punct de împrumut, deschis în septembrie 

2013. 

Începând cu luna octombrie 2013 au fost reluate relaţiile de colaborare cu 

Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, biblioteca desemnând în acest sens un bibliotecar 

care efectuează vizite lunare la penitenciar pentru actualizarea fondului de carte şi pentru 

organizarea de programe în folosul beneficiarilor acestui punct de împrumut. 

 

c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative,  
înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz 

Noua structură organizatorică a bibliotecii a fost legiferată prin înaintarea către 

Consiliul Judeţean Iaşi a noii organigrame, care a fost aprobată şi aplicată la data de 1 iulie 

2013.  

 

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea comisiilor  
de conducere, a altor organe colegiale 

În perioada prevăzută în prezenta raportare a fost modificată componenţa Comisiei 

Paritare a Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi.  
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c.4. Perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare 
pentru conducere şi restul personalului 

În anul 2013, compartimentul metodic al Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi a  

organizat un număr de 6 programe de formare profesională la care au participat atât angajaţi ai 

Bibliotecii Judeţene Iaşi, cât şi bibliotecari din judeţ. 5 dintre aceste programe de formare au 

fost realizate prin proiectul Biblionet, lumea în biblioteca mea, program ce facilitează 

românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice 

moderne în România, fiind finanţat de IREX România prin fundaţia Bill şi Melinda Gates. Un 

număr de 4 programe de formare au beneficiat de finanţare prin programul Biblionet, cu 

sumele necesare consumabilelor, materialelor didactice şi mesei de prânz pentru cursanţi. Tot 

în decursul anului 2013, a fost organizat un curs de formare a formatorilor organizat de 

bibliotecă pentru instruirea bibliotecarilor în vederea continuării livrării către comunitate a 

cursului Primul ajutor – Trusa mea de cunoştinţe, curs elaborat de Biblioteca Judeţeană Iaşi în 

anul 2011. 

Nr. 
crt. Nume program formare Nr.  

serii 
Zile/ 
serie 

Total 
participanţi 

Finanţare 
IREX 

1 IT Lib 5 5 39 7.900 

2 IT Lib refacere 1 4 10 1.601 

3 Bazele serviciilor noi de bibliotecă  5 3 32 5.078 

4 Povestiri digitale 3 3 30 1.390 

5 Bani IQ 13 1 56  

6 Primul ajutor 1 1 7  

 Total   283 14.597 

 

S-a profitat de oportunităţile oferite de Programul Biblionet de informatizare a 

bibliotecilor publice şi, în cadrul selecţiei pentru runda a V-a, au fost convinse primăriile din 

două comune – Balş şi Ion Neculce să înfiinţeze biblioteci publice, iar în comuna Tansa să se 

redeschidă biblioteca. 
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A fost desfăşurată activitatea de coordonare metodică a activităţii bibliotecilor publice 

din judeţul Iaşi prin deplasări la biblioteci (26 de deplasări la 104 biblioteci, din care 28 în 

cadrul programului Biblionet pentru organizarea centrelor de internet). 

 

Participarea la evenimente profesionale de profil 

În anul 2013, Biblioteca Judeţeană Iaşi a fost reprezentată, prin bibliotecarii săi, la 

următoarele evenimente profesionale: 

22 - 23 mai 2013- Atelier profesional şi sesiune demonstrativă din cadrul centrului de 

excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi, eveniment 

organizat de Biblioteca Judeţeană O. Goga din Cluj (1 bibliotecar, participare co-

finanţată de IREX România) 

20 - 25 mai (Modulul 1) si 17-21 iunie (Modulul 2), Curs de formare în context Tineret 

în Acţiune pentru bibliotecari-traineri, organizat la Predeal de IREX România (1 

bibliotecar, participare co-finanţată de IREX România) 

9 - 10 iulie 2013 - Atelier profesional din cadrul centrului de excelenţă pentru servicii 

oferite copiilor cu vârsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, organizat de Biblioteca 

Judeţeană G. Bariţiu din Braşov (1 bibliotecar, participare co-finanţată de IREX 

România) 

19  - 23 august 2013, Romanian Ac Coordinators workshop on best practices on 

programming - Workshop pentru coordonatorii American Corner, Bucureşti, 

eveniment organizat de Ambasada SUA la Bucureşti (2 bibliotecari, participare 

finanţată de Ambasada SUA la Bucureşti) 

27 - 28 august 2013 - Sesiune demonstrativa în cadrul proiectului Centru de excelenţă 

pentru servicii oferite copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 si 14 ani, organizat de 

Biblioteca Judeţeană G. Bariţiu din Braşov (1 bibliotecar, participare co-finanţată 

de IREX România) 

30 august – 2 septembrie 2013, Salonul Internaţional şi Târgul de Carte, organizat de 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova din Chişinău (20 de bibliotecari) 
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7 - 10 septembrie 2013: Şcoala de Vară pentru Tinerii Bibliotecari, Predeal, eveniment 

organizat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor Publici din România (3 

bibliotecari, participare cofinanţată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor 

Publici din România) 

10 - 12 octombrie 2013, Conferinţa Naţională ANBPR, Biblioteca Judeţeană Sibiu (1 

bibliotecar, participare finanţată de Pro-Edit România) 

21 - 22 octombrie 2013, Biblioteka pełna ludzi - Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor 

din Polonia, Varşovia (1 bibliotecar, participare co-finanţată de IREX România) 

30 octombrie - 1 noiembrie 2013, Conferinţa Future Libraries şi Târgul de inovaţie 

Future Communities, desfăşurată la desfăşurat la Biblioteca Naţională a 

României, Bucureşti, eveniment organizat de IREX România (2 bibliotecari, 

participare co-finanţată de IREX România) 

Managerul bibliotecii a urmat, în anul 2013, cursul de Management Cultural organizat 

de Centrul de Pregătire şi Perfecţionare în Cultură (CPPC) Bucureşti, curs finalizat cu 

atestatul de Manager Cultural.  

Evaluarea personalului din instituţie: În perioada inclusă în prezentul raport, la 

nivelul Bibliotecii Judeţene a fost funcţională Comisia de Disciplină a Bibliotecii. Nu au fost 

semnalate abateri, nefiind necesară adoptarea de măsuri/sancţiuni disciplinare.  

Nu au fost acordate distincţii şi premii personalului, cadrul legislativ după care îşi 

ghidează activitatea biblioteca nepermiţând acordarea unor astfel de distincţii. 

Promovarea personalului din instituţie: Odată cu aplicarea noii organigrame, 

posturile de conducere au fost ocupate, iniţial, de angajaţi numiţi prin decizie ca ocupanţi 

interimari ai acestor funcţii. În a doua parte a anului a început organizarea de concursuri 

pentru ocuparea acestor posturi, ocupându-se astfel 3 dintre posturile de conducere, pentru 

Serviciul Filiale, Serviciul catalogare şi achiziţii, Serviciul Administrativ. Totodată, a fost 

organizat, conform legii, concursul de promovare în grad profesional pentru angajaţii care 

aveau cel puţin 3 ani de activitate de la data ultimei promovări şi întruniseră calificativul 

Foarte bine pentru toată această perioadă, promovând astfel în grad superior un număr de 9 

persoane: 4 bibliografi au promovat de la gradul II la gradul I, 3 bibliografi de la gradul I la 

gradul IA, 2 economişti de la gradul II la gradul I. 
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c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din 
partea autorităţii sau a altor organisme de control 

Ultimul control de audit executat de către Consiliul Judeţean Iaşi în Biblioteca 

Judeţeană Gh. Asachi Iaşi a avut loc în anul 2012, auditul neconcretizat, până în acest 

moment, cu transmiterea către bibliotecă a unui raport şi a unor procese verbale finale.  

În anul 2013 a avut loc, în cadrul instituţiei, un Control Managerial Intern. Cităm, mai 

jos, un extras din raportul acestui Control Managerial Intern, înaintat Consiliului Judeţean la 

data de 11.02.2014:   

Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" Iaşi dispune de un sistem de control 

intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare nu permit conducerii să furnizeze o 

asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor 

generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, 

eficienţă şi economicitate. 

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă 

de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza 

autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial nu cuprinde mecanisme de 

autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia nu are la bază 

evaluarea riscurilor. 

Precizez ca declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea 

responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate 

în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în 

cadrul Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi" Iaşi, precum şi în rapoartele de audit intern şi 

extern. 

În concluzie, se impune, ca prioritate pentru următoarea perioadă de raportare, o 

atenţie sporită acordată implementării standardelor cuprinse în Codul controlului 

intern/managerial. 
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d) Situaţia economico-financiară a instituţiei 
 

d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate 

În anul 2013, Bibliotecii „Gh. Asachi” i-au fost alocate următoarele credite bugetare 

din subvenţii: 

- Credite bugetare pentru cheltuieli de personal  3.112.400 lei 

- Credite bugetare pentru  bunuri şi servicii   1.050.000 lei 

- Credite bugetare pentru  cheltuieli de capital      128.000 lei 

              TOTAL:            4.290.400 lei 

Conform execuţiei bugetului la 31 decembrie 2013, situaţia plăţilor este următoarea: 

- Credite bugetare pentru cheltuieli de personal  3.112.400 lei 

- Credite bugetare pentru  bunuri şi servicii   1.050.000 lei 

- Credite bugetare pentru  cheltuieli de capital         127.321 lei 

- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 

                        -1.768 lei 

              TOTAL:            4.287.953 lei 

Situaţia cheltuielilor efectuate  este  următoarea: 

Cheltuieli de personal 

Credite bugetare                    3.112.400 lei 

Angajamente bugetare     3.112.400 lei 

Angajamente legale     3.112.400 lei 

Plăţi efectuate      3.112.400 lei 

Angajamente legale de plătit                      - 

Cheltuieli efective      3.105.087 lei 
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Cheltuieli materiale 

Credite bugetare                    1.050.000 lei 

Angajamente bugetare     1.050.000 lei 

Angajamente legale      1.050.000 lei   

Plăţi efectuate      1.050.000 lei     

Angajamente legale de plătit     - 

Cheltuieli efective          871.188 lei 

Cheltuieli de capital 

Credite bugetare                       128.000 lei 

      Angajamente bugetare        127.321 lei 

Angajamente legale        127.321 lei   

Plăţi efectuate         127.321 lei     

Angajamente legale de plătit     - 

Cheltuieli efective           18.837 lei 

 

- Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase / venituri proprii) 

Total surse de  finanţare               4.319.281 lei 

                 din care:                              

 subvenţii bugetare      4.289.721 lei 

 venituri proprii – din activităţi economice          5.475 lei 

 proiect American Corner                        19.147 lei 

 premiu proiect IREX            4.667 lei 

 alte venituri (dobânda cont bancar)      9 lei 

 valorificarea deşeurilor (hârtie)               262 lei 
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Încasările realizate în anul 2013 au fost de 4.319.281 lei. S-au primit donaţii – carte şi 

echipamente IT – în valoare de 68.272 lei, şi s-au tipărit cărţi în valoare de 557 lei. Instituţia a 

recuperat suma de 1.768 lei reprezentând plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent.   

 

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenţii / contracte 
încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital,  
cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) 

Cheltuielile totale efectuate în anul 2013 au fost de 4.023.908 lei, iar  plăţile au 

avut următoarea structură bugetară: 

Total plăţi efective                 4.346.575 lei 

     din care: 

 cheltuieli de personal               3.112.400 lei 

 bunuri şi servicii      1.108.622 lei 

 cheltuieli de capital         127.321 lei 

 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 

               - 1.768 lei 
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d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări)  
în perioada raportată 

Comparaţia devizelor de cheltuieli estimate pentru implementarea proiectelor din 

planul de management cu devizele realizate efectiv în anul 2013 este imposibil de realizat 

pentru un an în care bugetul bibliotecii a fost structurat după un vechi plan de management, 

iar implementare planului de management al noului director, asumat de bibliotecă abia în luna 

aprilie 2013, a fost în multiple rânduri pusă la încercare de constrângerile planului bugetar 

existent.  

 

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii  
a cheltuielilor instituţiei  

Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: în totalul surselor de 

finanţare, veniturile proprii reprezintă 0,68%, iar gradul de acoperire din venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei este 0,68%. 

 

d.4. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 
totalul veniturilor 

Faţă de anul 2012, a scăzut ponderea surselor atrase în totalul veniturilor, de la 4,87% 

la 0,68%, principala cauză fiind scăderea sumelor primite în cadrul grantului American 

Corner. 

 

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor a fost de 71,61%, la nivelul anului 

2013. 
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d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 

Ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor a fost de 2,93%, la nivelul anului 2013. 

 

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie 

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie fost de 100%, la nivelul anului 2013. 

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile). 

În anul 2013, Biblioteca „Gh. Asachi”  nu a  încheiat raporturi contractual decât pentru 

lucrări de recondiţionare mobilier, ponderea cheltuielilor efectuate în baza acestor convenţii 

civile fiind de 0,12%. 

 

d.8. Cheltuieli pe beneficiar 

Situaţia cheltuielilor pe beneficiar (cititor activ+participant la programe culturale) 

pentru anul 2013 este următoarea: 

- Cheltuieli din subvenţie/alocaţie: 

Total subvenţii  4.289.721 lei     

Număr beneficiari      102.254 lei 

(Vizite la bibliotecă)           

Cost /beneficiar: 41,95 lei                   

- din venituri proprii: 

Total venituri proprii       29.560 lei 

Număr beneficiari                     102.254 lei 

(Vizite la bibliotecă)           

Cost /beneficiar: 0,29 lei                   
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e) Strategia, programele şi implementarea  
planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituţiei, conform sarcinilor şi 
obiectivelor managementului 

 

e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora  
în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse  
în acesta) 

Anul 2013 a înregistrat o evoluţie semnificativă în ceea ce priveşte diversificarea şi 

modernizarea programelor şi proiectelor bibliotecii, precum şi în ceea ce priveşte aplicarea 

unor standarde mult mai ridicate ale programelor tradiţionale de bibliotecă precum lansările 

de carte, întâlnirile cu scriitorii, etc.  

Începând cu luna aprilie, biblioteca şi-a asumat Planul de management al noului 

director, ce include un număr de 8 programe, structurate în 27 de proiecte.  O parte dintre 

aceste programe incluse (cele care au putut fi finanţate) în planul de management au 

constituit, începând cu luna mai 2013,  un plan minimal de acţiune, la ele adăugându-se 

activităţile de rutină derulate de secţiile şi filialele bibliotecii. 

Adăugarea programelor din planul minimal de acţiune al bibliotecii la activităţile deja 

derulate de bibliotecă s-a dovedit benefică pentru completarea ofertei bibliotecii cu direcţii 

noi, dar şi pentru îmbunătăţirea vizibilităţii şi a modului de comunicare cu publicul (ne 

referim aici la noul site, la deschiderea noilor puncte de împrumut.  

În prima parte a perioadei cuprinsă în planul de management, biblioteca a traversat o 

perioadă de adaptare în ceea ce priveşte programele şi proiectele, de armonizare a activităţii 

anterioare cu exigenţele noii strategii de management. De aceea, cele mai multe dintre 

programe au debutat în a doua parte a anului, după ce s-a reuşit deja armonizarea activităţii 

anterioare cu noul plan de management, parte dintre programele vechi fiind absorbite de noul 

plan, o parte fiind eliminate.  
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Pentru că planul minimal prevede un număr mare de programe, concomitent cu 

reducerea numerică a personalului Serviciului de Programe, parte a acestui efort de adaptare a 

fost şi o perioadă de dezvoltare de noi competenţe în rândul angajaţilor (prin activităţi de 

mentorat, prin colaborare între compartimente sau prin participarea la formări profesionale) 

pentru a tinde, cu timpul, spre o situaţie ideală în care toţi angajaţii de specialitate ai 

bibliotecii se vor implica activ în implementarea acestor programe.  

Tot în a doua parte a anului, începând cu lunile august-septembrie, a fost vizibilă şi o 

creştere a ecourilor programelor implementate de bibliotecă, prin feedback-ul pozitiv colectat 

de la utilizatori, creşterea numărului de beneficiari fideli ai programelor (participanţi care 

revin la bibliotecă pentru evenimente similare). 

Proiectele incluse în programul Biblioteca şi Arta, reunind evenimente deja 

tradiţionale pentru o bibliotecă publică, şi care nu presupun alocaţii bugetare substanţiale, au 

putu fi implementate printre primele, aducând un câştig semnificativ de imagine şi 

popularitate bibliotecii. 

De un egal succes s-au bucurat şi activităţile programului Biblioteca ta, cele care au 

putut fi implementate. Prin componenta sa de deschidere către un public divers, acest program 

extinde aria de utilizatori ai bibliotecii spre publicul de vârsta a treia (s-a inaugurat Centrul 

Cultural Multifuncţional pentru seniori) sau spre bolnavii din spitale (fiind deschis un nou 

punct de împrumut în cadrul Spitalului de Neuro-chirurgie. 

 

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor 
(eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii  
la proiectele incluse în acesta) 

Lista detaliată a programelor şi proiectelor derulate de bibliotecă este cuprinsă în 

Anexa nr. 1 ataşată acestui raport. Enumerăm, mai jos, proiectele care au totalizat cel mai 

mare număr de participanţi: 

• În luna mai 2013, proiectul Săptămâna Naţională a Voluntariatului a reunit 

activităţi de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor, precum şi lansarea unei campanii 

de donaţii, activităţile organizate totalizând un număr de peste 120 de participanţi. 
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• În cadrul proiectului Cartea Românească de pretutindeni, în perioada 30 august – 1 

septembrie, Serviciul a coordonat, împreună cu alte servicii ale bibliotecii, prezenţa la 

Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău, prezenţă ce s-a concretizat în participarea cu 

un stand la târgul de carte din cadrul salonului, precum şi cu mai multe lansări de carte. 

• Proiectul Scriitorii Iaşului a inclus organizarea unui număr de 15 lansări de carte, 

recitaluri, întâlniri cu scriitorii. În cadrul Sărbătorilor Iaşului, Serviciul a organizat o 

nocturnă literară dedicată scriitorilor ieşeni, cu un număr de 70 de participanţi, în data de 10 

octombrie 2013. 

În cadrul proiectului Cât de departe e America?, American Corner Iaşi a lansat 

Caravana American Corner în şcoli şi licee, un program de promovare a resurselor oferite de 

acest compartiment în şcoli şi licee din municipiul Iaşi. În total, programul a inclus un număr 

de 12 prezentări, cu un număr total de 374 de participanţi. Petrecerea de Halloween 

organizată de American Corner a atras un public de 80 de participanţi, iar concursul de 

creaţie literară Winter Wonderland 72 de participanţi. 

Proiectul Cerneală şi celuloid - American Corner’s Movie Club, derulat de Serviciul 

de Programe şi Proiecte, prin Compartimentul American Corner, a inclus un număr de  9 

proiecţii de film ce au adunat un public total de 216 participanţi. 

În luna octombrie, Biblioteca Judeţeană a fost partener în cadrul Festivalului 

Internaţional de Literatură şi Traducere, FILIT, şi a organizat trei manifestări care s-au 

bucurat de un real succes. Prima dintre ele a fost o întâlnire profesională între scriitorii şi 

editorii români de literatură comercială cu traducătorii invitaţi la FILIT, a doua a fost 

Colocviul Naţional „Science Fiction în România”, iar a treia a fost întâlnirea politologului 

american Larry Watts cu publicul ieşean cu ocazia prezenţei sale în cadrul Târgului 

Bookfest. Împreună, aceste manifestări au avut un public de peste 300 de participanţi în cele 

trei zile de desfăşurare.   

Proiectul Viaţă şi Spiritualitate a fost lansat în luna noiembrie, sub genericul  

Bibliozen – Iniţiere în spiritualitatea contemporană. Până la finalul anului au fost organizate 2 

ateliere cu un număr total de 155 de participanţi. 
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e.3. Analiza programului minimal realizat,  
în raport cu cel propus, în corelaţie cu alocaţia primită 

Până la finalul anului 2013, din totalul de 27 de proiecte incluse în Planul de 

Management au fost demarate un număr de 18, restul fiind fie programe sezoniere (Festivalul 

Teodorenii, eveniment de amploare ce va fi organizat anual începând cu luna mai 2014), fie 

proiecte pentru care biblioteca încearcă să atragă finanţări suplimentare, fie proiecte în curs de 

finalizare (noul site al bibliotecii).  

O analiză corelată cu alocaţia primită este imposibil de realizat în acest stadiu al 

raportării, activitatea bibliotecii pentru anul 2013 desfăşurându-se pe baza alocării bugetare 

efectuate la începutul anului, sub conducerea fostului director şi pe baza fostului plan de 

management al bibliotecii, tangent în foarte mică măsură cu actualul plan de management, 

asumat de bibliotecă în aprilie 2013. 

În ciuda acestor constrângeri bugetare, conducerea bibliotecii a reuşit demararea sau 

cel puţin documentarea şi pregătirea celor mai multe dintre programele incluse în planul de 

management. Situaţia detaliată a acestor programe este prezentată în continuare: 

 

Nume program Nume proiect Stadiu de realizare 

1.1. Scriitorii Iaşului demarat 

1.2. Culorile cărţii demarat 

1.3. Portativul literelor demarat 

1.4. Cerneală şi celuloid demarat 

1. Biblioteca şi 

Arta 

1.5. Autori copiii demarat 

2.1. Intersecţii în fază de documentare 2. Biblioteca şi 

Ştiinţa 2.2. Non-fiction, ce şi cum? demarat 

3.1. Carte şi tradiţie românească demarat 

3.2. Book-ătăria nerealizat, din lipsă de finanţare 

3.3. Cartea românească de 
pretutindeni demarat 

3. Biblioteca şi 

Societatea 

3.4. Viaţă şi spiritualitate demarat 
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3.5. Clubul Clepsidra demarat parţial 

3.6. Cât de departe e America? demarat 

 

3.7. Săptămâna Voluntariatului demarat 

4.1. Cărţi în spitale demarat 

4.2. O carte pentru vârsta a treia demarat 

4.3. Biblioteca pentru nevăzători demarat 

4.4. Biblioteci în parcuri demarat parţial 

4. Biblioteca ta 

4.5. Book - crossing demarat parţial 

5.1. O carte pe zi demarat 

5.2. Dialoguri culturale demarat 
5. Hai la 

Bibliotecă 
5.3. Şi eu scriu despre cărţi demarat 

6.1. E-pub, mobi. demarat parţial 6. Biblioteca şi 

Internetul 6.2. Site-ul www.bjiasi.ro realizat 

7.1. O singură voce nerealizat în 2013,  
nefinanţat de autorităţi 7. Un singur Iaşi 

7.2. Caietul cultural ieşean nerealizat în 2013,  
nefinanţat de autorităţi 

8. Festivalul 

Teodorenii 
 

nerealizat în 2013,  

nefinanţat de autorităţi 

 

e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/ 
proiecte/beneficiari 

Pe parcursul anului 2013, în bibliotecă au fost organizate un număr  de 293 de 

proiecte (proiecte cuprinse fie în cadrul planului de management, fie programe suplimentare)  

cu un număr total de 10181 de participanţi. Prezentul raport cuprinde, ca anexă, un 

centralizator complet al tuturor programelor şi proiectelor derulate de bibliotecă, atât cele 

incluse în planul minimal, cât şi cele organizate suplimentar, specificând numele 

programului şi proiectului, tipul de eveniment, partenerii, locaţia, grupul ţintă căruia s-a 

adresat fiecare proiect şi numărul beneficiarilor.  
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e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor 
instituţiei în afara sediului 

Din numărul total de beneficiari ai programelor bibliotecii, 2140 de participanţi au 

fost înregistraţi de activităţile derulate în afara sediului instituţiei, la un număr de 29 de 

activităţi derulate în cadrul a 16 proiecte.  

Locaţia şi numărul de participanţi la evenimentele organizate în alte spaţii sunt 

evidenţiate în centralizatorul ataşat acestui raport.  

 

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul 
programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia,  
altele decât cele din programul minimal 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi trebuie să fie atât de apropiată spaţial, 

afectiv şi informaţional de preocupările şi nevoile membrilor comunităţii locale, încât aceştia 

să o considere întotdeauna între primele două alternative de informare, educaţie, formare şi 

divertisment. 

Din această viziune şi din definirea misiunii unei organizaţii ca fiind „producerea şi 

punerea în circulaţie în mod profitabil a unor anumite tipuri de produse sau servicii, este 

raţiunea existenţei”, putem particulariza pentru Biblioteca Judeţeană Iaşi astfel:  

Misiunea: Biblioteca trebuie să fie un depozitar al informaţiei riguroase şi a diverse 

alte bunuri culturale din judeţul Iaşi pe care să le valorifice prin servicii specifice şi gratuite în 

spiritul păstrării identităţii culturale a comunităţii.  

Misiunea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi este satisfacerea intereselor de 

studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale cetăţenilor judeţului Iaşi, prin 

promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului la informaţii relevante prin 

creşterea colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne, de informare, 

formare şi petrecere a timpului liber, adecvate fiecărei categorii de utilizatori. 

Dacă programul minimal cuprinde direcţii de acţiune care să ducă la îmbogăţirea 

ofertei culturale, în special prin organizarea de evenimente destinate unui public divers, 
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biblioteca are în continuare, ca punct de plecare, rolul de dezvoltare şi gestionare a colecţiilor, 

precum şi rolul de organizare a serviciilor tradiţionale de organizare a lecturii şi informării.  

Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi prin achiziţie de carte, 

donaţii, schimburi culturale este una dintre principalele sale activităţi ca bibliotecă de tip 

enciclopedic, cu funcţiuni complexe de centru cultural, educaţional şi de informare. Politica 

de achiziţii a urmărit să armonizeze oferta bibliotecii cu evoluţia cerinţelor de informare şi 

loisir ale beneficiarilor săi. Selectarea titlurilor s-a realizat ţinând cont de solicitările venite 

din partea utilizatorilor (transmise comisiei de achiziţii de către serviciile de relaţii cu 

publicul), de oferta editorialǎ pe anul în curs, de necesitata completării colecţiilor existente, de 

cerinţele bibliografiilor şcolare  şi  de disponibilităţile de plată existente. 

În anul 2013, colecţiile Bibliotecii Judeţene Iaşi s-au îmbogăţit cu un număr de 13653 

de volume de carte tipărită, în valoare totală de 271298,36 de lei, precum şi cu un număr de 

697 publicaţii seriale, în valoare totală de 2016,61 de lei. În ceea ce priveşte numărul de cărţi, 

numărul volumelor achiziţionate de bibliotecă este de 9874, restul de volume provenind din 

donaţii şi din Depozit legal. Din totalul periodicelor intrate în bibliotecă, un număr de 444 de 

volume au fost achiziţionate de bibliotecă, restul de volume provenind, de asemenea, din 

donaţii şi Depozit legal.  

Comparativ cu anul 2012, Biblioteca Judeţeană Iaşi a achiziţionat, în anul 2013,  un 

număr dublu de volume. Principalele edituri cu care s-a colaborat pentru achiziţia de carte 

sunt: Junimea, Convorbiri literare, Timpul, Revista Poezia, Princeps Multimedia, Asociaţia 

literară “Păstorel”, Polirom, Institutul European, din alte oraşe: Lumina Lex, Humanitas, 

ALL, Nemira, Corint, Adevărul Holding, Millennium Books, RAO, Editura Arthur. 

De remarcat numărul mare de donaţii atrase de bibliotecă în anul 2013. Acestea s-au 

primit de la Editurile Polirom, Institutul European, Adenium, Tritonic, Humanitas, 

Universitatea “Al.I. Cuza”, Contact internaţional, Media-Tech, scriitori şi diferite persoane 

particulare: Ionel Maftei, Societatea de avocaţi, precum şi de la numeroase persoane fizice. 

Cu titlu de Depozit legal au intrat cărţi de la: Institutul european, Rotipo, Sedcom Libris, 

Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Rocad Center, Universitatea de Medicină “Grigore T. 

Popa”, Gama. 

Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi 

Iaşi la sfârşitul anului 2013 este de 606 977 de volume, dintre care 550.951 reprezintă cărţi şi 
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periodice tipărite, la care se adaugă alte tipuri de documente: manuscrise, documente audio-

vizuale etc. Din totalul de documente deţinute de bibliotecă la finalul anului, un număr de 

487226 de unităţi de bibliotecă (UB) se aflau la sediul central, iar 119.751  UB în filialele din 

municipiul Iaşi. Dintre acestea, un număr de 316.816 sunt disponibile pentru accesul liber la 

raft, în secţiile de relaţii cu publicul de la sediul central şi din filialele bibliotecii. 

Comunicarea colecţiilor către public: 

În anul 2013 numărul total al documentelor difuzate către public se ridică la 154.615, 

repartizate după cum urmează:  

 

Rezervări documente pentru utilizatori:  în anul 2013 au fost efectuate un număr de 

2887 rezervări pentru documentele din colecţiile bibliotecii, atât direct, la bibliotecă, dar şi 

telefonic sau prin e-mail. 

Îndrumarea utilizatorilor, oferirea de informaţii, referinţe şi întocmirea de 

bibliografii: în total, în anul 2013, bibliotecarii din serviciile de relaţii cu publicul de la filiale 

şi sediul central au răspuns unui număr de 23504 de solicitări de informaţii şi referinţe din 

partea utilizatorilor. Au fost realizate pentru utilizatorii bibliotecii un număr total de 16790 de 

bibliografii pe diverse teme. 

Sesiuni internet: datele statistice pentru utilizarea calculatoarelor cu acces gratuit 

pentru public atât din sediul central cât şi din filiale indică un total de 22498 sesiuni (ore) de 

utilizare a internetului. Sesiuni internet: datele statistice pentru utilizarea calculatoarelor cu 

acces gratuit pentru public atât din sediul central cât şi din filiale indică un total de 22498 

sesiuni (ore) de utilizare a internetului. 

 Număr de documente difuzate 

Sediul central: Secţia pentru copii 12.052 

Sediul central: Secţia pentru adulţi 24.487 

Sediul central: Săli de lectură 25764 

Filiale 92.312 

Total 154615 
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Programe şi proiecte derulate de bibliotecă în afara celor propuse prin planul 

minimal:  

 • În anul 2013, biblioteca a demarat o campanie de informare a comunităţii asupra 

locaţiei noului sediu central al bibliotecii (inaugurat în decembrie 2012). Campania a inclus 

realizarea şi distribuirea în diverse spaţii publice din municipiul Iaşi a peste 5000 de fluturaşi 

şi 100 de afişe conţinând adresa noului sediu central şi lansarea unui maraton de lectură: 

Citeşte şi câştigă. Concursul s-a adresat tuturor utilizatorilor care au împrumutat cărţi de la 

bibliotecă în această perioadă, iar la finalul perioadei 100 de utilizatori au primit premii 

constând în cărţi şi permise speciale de bibliotecă (pe baza cărora au putut împrumuta un 

număr mai mare de publicaţii până la finele anului 2013). 

• Manifestările prilejuite de săptămâna Şcoala Altfel (1-5 aprilie 2013) au inclus 

ateliere interactive, vizite la bibliotecă şi concursuri. Organizate în parteneriat cu 17 instituţii 

de învăţământ, în sediile bibliotecii sau ale şcolilor, activităţile din această săptămână au 

totalizat peste 1600 de participanţi. 

• Ateliere cu un număr total de 155 de participanţi. 

În luna august 2013, Serviciul Programe şi Proiecte a dezvoltat şi implementat un 

program de cursuri de vară pentru comunitate, constituind o noutate prin amploarea şi 

varietatea sa. Sub genericul Ne vedem la bibliotecă, acest program a inclus cursuri de IT, 

jurnalism, scriere creativă, limbă coreeană, pictură, ateliere de nutriţie sau de bune 
maniere, oferta fiind structurată pe diverse categorii de vârstă. În total, aceste 7 cursuri au 

adus un număr de peste 900 de participanţi. Cursurile pentru comunitate au continuat cu o 

nouă serie de ateliere de nutriţie şi un curs de bune maniere în noiembrie, precum şi un Atelier 

de origami pentru copii în decembrie. În perioada octombrie-decembrie 2013 cursurile de 

limba engleză pentru seniori au atras un număr total de 240 de participanţi. 

Pe 11 noiembrie 2013, Serviciul a organizat lansarea proiectului de orientare în carieră 

pentru liceeni Opening Opportunities, proiect organizat la nivel naţional de Biblionet şi 
TechSoup România, cu sprijinul Microsoft România. La eveniment au participat 130 de 

elevi şi profesori. Prin implicarea unui număr de 7 licee ieşene, acest proiect a presupus, în 

perioada de pregătire, cât şi după lansarea sa, contactarea partenerilor, gestionarea 

comunicării cu profesorii coordonatori dar şi cu ONG-urile organizatoare şi administrarea 

contului de pe platforma online. 
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e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează 
instituţia 

Pornind de la această misiune, precum şi de la atribuţiile bibliotecii, definite prin lege 

(Legea Bibliotecilor, cu nr. 334/2002 cu modificările ulterioare) putem spune că, dacă este să 

definim activităţile specifice bibliotecii publice, ca instituţie, întreaga paletă de servicii oferite 

de bibliotecă în anul 2013 sunt servicii specifice acestui tip de organizaţie (servicii de studiu 

şi lectură, activităţi de promovare şi publicitare, programe de formare, evenimente culturale 

de tipul lansărilor de carte, întâlniri cu scriitorii, colocvii de profil, sesiuni informative). 

 
e.8. Indicele de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate 
beneficiarilor 

Spaţiile pentru beneficiari de care a dispus biblioteca în anul 2013 (cu toate că noul 

sediu central inaugurat în 2012 are atu-ul unei locaţii centrale şi a unor condiţii de studiu mai 

bune faţă de sediile deţinute în ultimii ani) s-a dovedit a fi insuficient atât pentru amplasarea 

pe rafturile cu acces liber sau în depozite a colecţiilor, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor 

cu public specifice bibliotecii. În acest caz, estimarea unui astfel de indice este imposibilă, 

spaţiul bibliotecii fiind depăşit ca posibilităţi de nevoile utilizatorilor.   

 

 

 

 

 

 

 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                                                     Raport de activitate 2013 

 38

 

f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei,  
pentru următoarea perioadă de management,  
cu menţionarea resurselor financiare necesare  

de alocat de către autoritate 

 

f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de 
management, actualizat pentru următoarea perioadă de 
raportare a managementului 

Ținând cont de faptul că, până la finalul perioadei incluse în actualul raport, planul 

de management cu a parcurs un ciclu complet (anual) de implementare, tabelul valorilor de 

referinţă din proiectul de management nu poate fi actualizat in acest stadiu de raportare.  

 

f.2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de 
management, actualizat pentru următoarea perioadă de 
raportare a managementului 

Tabelul investiţiilor în programe prognozate pentru următoarea perioadă de raportare 

(anul 2014) prevede:  

TOTAL 
Investiţia în 

program (1)  

Categorii 
de 

investiţii 
în 

proiecte 

Nr. de 
proiecte în 
primul an 

(anul 2014) 

Investiţie în 
proiecte primul 
an(anul 2014) Anul 2014 

(mii lei) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

Mici 5 50 

Medii 1 50 (2) Programul 
I 

Mari 0 0 

100 
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Mici 2 25 

Medii 0 0 (2) Programul 
II 

Mari 0 0 

25 

 

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de 
bază, specifică instituţiei 

Suma totală a venituri proprii realizate de Biblioteca Judeţeană Iaşi în anul 2013 din 

activităţile economice specifice (aprobate de Consiliul Judeţean drept activităţi pentru care 

biblioteca poate percepe tarife utilizatorilor) este de 5475 lei.       

 

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă  
de management 

Ținând cont de faptul că actualul plan de management cu a parcurs, până în acest 

moment, un ciclu complet, anual, de implementare, obiectivele pentru următoarea perioadă 

rămân aceleaşi cu obiectivele propuse în planul de management prezentat iniţial, după cum 

urmează: 

 

 V.a.1 Creşterea adresabilităţii 

 Obiectiv 1: cunoaşterea aprofundată a profilului utilizatorului serviciilor de 

împrumut şi al beneficiarului programelor culturale. Acest obiectiv de va realiza prin: 

 sondarea directă a publicului şi completarea la zi a unei baze de date care să 

cuprindă elemente de interes din perspectiva consumului cultural; 

 promovarea la nivelul întregului judeţ a realizării unui studiu sociologic 

profesionist cu privire la consumul cultural; 

 solicitarea de date statistice cu caracter cultural din partea tuturor instituţiilor 

statului care pot furniza asemenea informaţii. 
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 Obiectiv 2: o mai bună penetrare a mediului online. Se poate realiza prin 

următoarele măsuri: 

 racordarea Bibliotecii Judeţene Iaşi la cele mai noi tehnologii de management 

al drepturilor de autor şi organizarea unei biblioteci virtuale care să gestioneze 

e-book-uri în sistemul Adobe DRM; 

 gestionarea mai eficientă a domeniului www.bjiasi.ro prin actualizări zilnice; 

 crearea de conturi pe reţelele de socializare; 

 creşterea accelerată a interactivităţii site-ului www.bjiasi.ro şi transformarea lui 

într-un centru de informaţii cu accent pe bibliografia şcolară. 

 Obiectiv 3: identificarea unor noi locaţii în care să se poată deschide 

microfiliale şi puncte de lectură: 

 în special în spitale, în marile centre comerciale şi chiar în aer liber atunci când 

condiţiile meteorologice o permit.  

 crearea unui fond de carte care să încurajeze schimburile şi interacţiunile 

sociale de tip book-crossing. 

 Obiectiv 4: În viziunea actualului proiect de management, Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi nu trebuie să abandoneze ideea revenirii în sediul din cadrul 

Palatului Culturii, un spaţiu adecvat şi cu tradiţie. Managementul viitor trebuie să-şi impună 

să facă toate eforturile, administrative, culturale, economice şi mediatice pentru ca situaţia 

locativă a Bibliotecii Judeţene Iaşi să se rezolve pe baze trainice, fie prin construirea unui 

sediu nou pe baza unui proiect european, fie prin revenirea în cadrul Palatului Culturii.  

 Obiectiv 5: Atragerea cât mai multor elevi într-un singur concurs de creaţie 

literară, dar de dimensiuni ample, dotat cu premii substanţiale. 

 

 V.a.2 Creşterea vizibilităţii 

 Obiectiv 1: Definirea unei politici de parteneriate active cu toate mijloacele 

mass-media din oraşul şi judeţul Iaşi. Acest lucru se poate realiza prin: 
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 programul „O carte pe zi” în care, prin eforturi editoriale proprii, Biblioteca să 

prezinte o carte din patrimoniul său, pe suport scris, audio şi vizual; 

 conferinţe de presă periodice. 

 Obiectiv 2: Realizarea unui buletin informativ lunar care să conţină informaţii 

şi să fie împărţit gratuit spectatorilor/vizitatorilor/utilizatorilor tuturor instituţiilor de cultură 

din subordinea CJ Iaşi şi, eventual, şi ale celorlalte instituţii de cultură din oraş şi din judeţ. În 

felul acesta, utilizatorii bibliotecii vor afla despre manifestările culturale, în timp ce 

spectatorii Teatrului Luceafărul, de pildă, vor fi la rândul lor informaţi despre noutăţile 

Bibliotecii Judeţene. 

 Obiectiv 3: Participarea Bibliotecii Judeţene Iaşi, eventual în parteneriat cu 

instituţii cu profil similar subordonate CJ Iaşi, la cele mai prestigioase târguri de carte.  

 Obiectiv 4: Atragerea unor personalităţi culturale marcante în acţiuni proprii 

ale bibliotecii. Se poate realiza prin: 

 lansări de carte; 

 organizarea de conferinţe, cursuri, seminarii. 

 Obiectiv 5: Organizarea unei manifestări de amploare, pluridisciplinară, care 

propunem să fie Festivalul „Teodorenii”.  

 

 V.a.3 Creşterea utilităţii 

 Creşterea utilităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi impune următoarele obiective: 

 Obiectiv 1: Îmbogăţirea perpetuă a patrimoniului bibliotecii. Se poate realiza 

prin: 

  stimularea donaţiilor şi a schimburilor de carte; 

  identificarea unor noi categorii de medii de stocare şi de prezentare a 

informaţiilor; 

  achiziţionarea de carte în raport cu cunoaşterea aprofundată a profilului 

utilizatorului. 
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 Obiectiv 2: Folosirea superioară a facilităţilor oferite de departamentul 

„American corner” care trebuie promovat şi adus la un nivel de prezenţă culturală similar 

celor ale centrelor culturale ce funcţionează deja la Iaşi. 

 Obiectiv 3: Accesarea şi popularizarea disponibilităţii consultării gratuite a 

unor baze de date de interes general de tip legislativ, al Registrului Comerţului şi alte 

asemenea.  

 Obiectiv 4: Eficientizarea şi transparentizarea funcţionării biroului de proiecte. 

 Obiectiv 5: Încurajarea şi sprijinirea creaţiei culturale contemporane, 

stimularea gustului pentru lectură. Trebuie să se realizeze prin parteneriate active cu uniunile 

de creaţie din judeţul Iaşi, prin organizarea de cenacluri, tabere şi concursuri specifice. 

 

 V.a.4 Creşterea performanţei 

 Creşterea performanţei Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi este de departe 

cea mai importantă sarcină a noului management. Această acţiune poate fi structurată pe 

următoarele obiective. 

 Obiectiv 1: Reorganizarea bibliotecii. Va avea în vedere: 

 rescrierea organigramei; 

 modificarea statului de funcţii; 

 modificarea şi îmbogăţirea regulamentului de ordine interioară; 

 reanalizarea fişelor postului. 

 Obiectiv 2: Creşterea nivelului fondurilor atrase, altele decât cele provenite din 

subvenţiile acordate de Consiliul Judeţean. Trebuie să se realizeze prin: 

 identificarea tuturor entităţilor care oferă finanţări pentru programele culturale; 

 scrierea şi depunerea de proiecte culturale; 

 promovarea unei politici de colegialitate şi de lipsă de orgolii pentru crearea 

unor parteneriate în măsură să stimuleze sinergia instituţiilor culturale din Iaşi; 

acţiuni menite să sprijine iniţiativa „Iaşul, capitală culturală europeană”. 
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 Obiectiv 3: Îmbogăţirea colecţiei de documente prin resurse proprii: 

 activizarea departamentului de tipărituri; 

 înfiinţarea compartimentului e-book. 

 Obiectiv 4: Realizarea unei structuri funcţionale care să producă materialele de 

promovare necesare bibliotecii. Se poate realiza prin organizarea minimală a unui studio de 

înregistrare destinat realizării unor materiale documentare şi publicitare necesare bibliotecii. 

 Obiectiv 5: Respectarea tuturor regulamentelor în vigoare privind formarea 

profesională.  

 Obiectiv 6: Preocuparea constantă pentru reducerea tuturor categoriilor de 

cheltuieli. 

 

f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare  
a managementului 

Strenghts  Weaknesses 

• notorietate bună 

• fond de carte foarte vast şi valoros 

• resurse importante de personal 

• marje bune de economie la cheltuielile 
materiale şi de creştere a veniturilor 

• gratuitatea absolută a serviciilor 

• absenţa unui sediu central propriu şi adecvat 

• sistem învechit şi incomplet de gestiune a 
stocului de carte 

• disciplina precară şi lipsa de motivare a 
personalului  

• imagine publică precară 

Opportunities  Threats 

• Proiectul Iaşi – Capitală Culturală Europeană 

• Public numeros şi educat 

• Strategia culturală naţională este orientată spre 
cultura de masă, specifică bibliotecilor  

• scăderea accentuată a gustului pentru lectură 

• concurenţa acerbă din mediul cultural 

• lipsa de interes a autorităţii 

• concurenţa referinţelor de pe Internet 

 

 Din analiza diagramei SWOT se desprinde clar ideea că strategia de urmat este cea a 

diminuării punctelor slabe şi a prevenirii ameninţărilor, fiindcă în contextul politico-

administrativo-organizaţional actual e greu de crezut vor apărea curând alte puncte tari, iar 

contextul local nu a mai fost niciodată la fel de favorabil dezvoltării unei instituţii de cultură. 
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f.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare  
a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor 

 Ținând cont de faptul că spaţiul în care funcţionează biblioteca în prezent este 

insuficient pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii (în special în cazul sediului 

central al bibliotecii din Galeriile Comerciale Ștefan cel Mare, nr. 8-10),  conducerea 

bibliotecii trebuie să se concentreze pe identificarea de soluţii în ceea ce priveşte extinderea 

spaţiilor de care dispune instituţia. 
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Partea a II-a 

 

Propuneri privind modificarea/completarea clauzelor 
contractuale 

Pentru următoarea perioadă de raportare conducerea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” 

Iaşi propune retragerea din alocările bugetare pentru programe şi proiecte a Festivalului 

Teodorenii, proiect propus prin planul pe baza căruia se efectuează această raportare, dar 

pentru care biblioteca nu a primit alocări financiare în bugetul pentru anul 2014. Pentru 

organizarea acestui festival, se vizeză atragerea de sponsorizări atât din partea autorităţilor, cît 

şi din partea unor companii private. 

Totodată, propunem redimensionarea proiectului O carte pe zi inclus în planul de 

management prin modificări în ceea ce priveşte partenerii atraşi pentru acest proiect. 
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Concluzii 

 

Anul 2013 a reprezentat pentru Biblioteca Judeţeană Iaşi o perioadă de evoluţie 

substanţială în ceea ce priveşte principalii indicatori ai activităţii. Odată cu inaugurarea noului 

sediu şi promovarea acestei locaţii, biblioteca şi-a recăpătat mare parte din utilizatorii pierduţi 

datorită mutărilor succesive din perioada 2009 – 2012.  

Totodată, anul 2013 a reprezentat pentru Biblioteca Judeţeană Iaşi un an al de evoluţie 

în sensul eficientizării în organizarea şi funcţionarea principalelor birouri şi servicii, a 

reajustării politicii de achiziţii în sensul satisfacerii cerinţelor reale ale utilizatorilor şi a 

diversificării ofertei de programe şi proiecte culturale.  

Un pas înainte în promovarea serviciilor şi programelor bibliotecii a fost efectuat prin 

finalizarea noului site al bibliotecii, funcţional din ianuarie 2014. Vizibilitatea bibliotecii în 

comunitatea ieşeană a fost una în continuă creştere în anul 2013, lucru justificat atât prin 

stabilitatea în noul sediu central (după o perioadă lungă de mutări şi funcţionări în spaţii 

improprii), dar şi printr-o politică de PR mai eficientă şi prin eforturile de a adapta atât oferta 

de carte, cât şi programele organizate, unor cereri cât mai diverse din partea publicului.   

În anul 2013, achiziţia  de documente şi titluri a înregistrat un trend ascendent, mai 

ales în ultimele două trimestre ale anului ceea ce a condus la împrospătarea şi îmbogăţirea 

colecţiilor aferente filialelor şi implicit la satisfacţia utilizatorilor privind informarea şi lectura 

de loisir. Lipsa unui spaţiu adecvat şi suficient pentru  Filiala G. Ibrăileanu  aflată în zona 

Canta - Păcurari a fost rezolvată şi ea tot în cea de-a doua parte a anului 2013 când această 

filială a fost relocată de către conducerea bibliotecii într-un  nou spaţiu suficient pentru a  

putea pune la dispoziţia locuitorilor din cartierele: Canta-Păcurari, Moara de Foc şi Copou 

întreaga colecţie de documente a filialei şi desfăşurarea serviciilor bibliotecii în condiţii 

optime.  

O problemă majoră a bibliotecii o constituie, în continuare, suprafaţa restrânsă a 

spaţiului sediului central (din incinta Galeriilor Comerciale Ștefan cel Mare), în care serviciile 

pentru public nu pot funcţiona la capacitatea normală, precum şi lipsa unei săli de conferinţe 

care să permită organizarea de evenimente pentru un public mai numeros.  
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Anexe 

 

Prezentul raport este însoţit de următoarele anexe: 

Anexa nr. 1: cuprinde un centralizator al manifestărilor culturale organizate de 

bibliotecă în anul 2013. 

Anexa nr. 2: cuprinde dosarul de presă complet al apariţiilor media referitoare la 

Biblioteca Judeţeană Iaşi pentru întregul an.  

Anexa nr. 3: cuprinde o selecţie de materiale de promovare realizate de bibliotecă în 

intervalul ianuarie – decembrie 2013. 

Anexa nr. 4: CULT: situaţia statistică pentru anul 2013 



Data Perioada Nume proiect Categorie program Proiect
Grup ţintă/ categorii 

de vârstă

Număr 

participanţi
Parteneri/ invitaţi Locaţie Secţii implicate în organizare

10‐ian.
Inaugurare noua locaţie American 

Corner
sesiune de informare Windows to America 15‐24 ani 32 American Corner American Corner

14‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Eminescu ‐ poetul etern al românilor
expoziţie de carte şi cd‐uri

Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

14‐ian. 14.01 ‐ 20.01 Pe urmele lui Eminescu expoziţie de carte
Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
sub 15 ani

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

15‐ian. Lectură eminesciană în Braille recital de poezie Lumina cărţii şi a credinţei 25‐64 ani 28 Asociaţia Nevăzătorilor Iaşi Filiala pentru Nevăzători

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Filiala pentru 

Nevăzători

15‐ian.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Ediţii eminesciene în colecţiile 

Bibliotecii "Gh. Asachi"

microexpoziţie de carte
Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
25‐64 ani actorul Ctin Popa Sala de lectură

Depozit/ 

Sala de lectură

15‐ian.

 [Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Mihai Eminescu ‐ poetul nostru 

național

expoziție de carte
Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
25‐64 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

15‐ian.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Mihai Eminescu ‐ 163 de ani de la 

naştere"

expoziţie de carte
Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

17‐ian. Pe urmele lui Eminescu recital de poezie
Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
15‐24 ani 34

Colegiul Naţional "C. 

Negruzzi"
Parcul Copou Iaşi

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

17‐ian.
"Eminescu şi copiii" ‐ Ziua poetului 

naţional Mihai Eminescu

moment artistic/ depuneri 

flori la statuia poetului M. 

Eminescu

Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
sub 15 ani 29

Colegiul Naţional "C. 

Negruzzi"
Parcul Copou Iaşi Biroul Împrumut pentru Copii

21‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Martin Luther King

miniexpoziţie de carte şi 

postere
Windows to America 15‐24 ani

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

21‐ian. 21.01 ‐ 31.01
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Unirea, naţiunea a făcut‐o! 
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani American Corner American Corner

22‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Unirea românilor ‐ act istoric major
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

24‐ian. Unirea, naţiunea a făcut‐o!
spectacol de teatru şi 

recital de poezie
Ora de lectură sub 15 ani 55 Şc. "Alecu Russo" Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

24‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Unirea Principatelor Române
expoziție de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

24‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Unire‐n cuget și‐n simțire
expoziție de carte Ora de lectură sub 15 ani Șc. "Alexandru cel Bun" Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

24‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Unire‐n cuget şi‐n simţire
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

24‐ian. Unirea, naţiunea a făcut‐o!

dramatizare după Moş Ion 
Roată şi Unirea , de Ion 

Creangă

Ora de lectură sub 15 ani 27 Şc. "Alecu Russo"
Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi  Iaşi
Centralizator  programe şi proiecte derulate în anul 2013



30‐ian.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Nichita Stănescu
expoziție de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

1‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Titu 

Maiorescu, criticul Junimii
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

4‐feb. Black History Month prezentare Windows to America 15‐24 ani American Corner American Corner

10‐feb. 10.02 ‐ 15.03
Concursul Naţional de artă plastică şi 

decorativă "Iarna"
lansare concurs Copilărie şi cultură sub 15 ani 100 www.activitaticreative.com Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

11‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Jules Verne ‐ 185 de ani de la naştere
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

12‐feb. Otilia Cazimir, fior de amintiri
expoziţie de carte/ recital 

de poezie
Cartea în mileniul III sub 15 ani 25 Şc. "Otilia Cazimir" Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

12‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Otilia Cazimir
expoziție de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

12‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Otilia Cazimir ‐ 119 ani de la naştere
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

12‐feb. Otilia Cazimir – aniversare moment artistic  Cartea în mileniul III sub 15 ani 25
Colegiul Naţional "C. 

Negruzzi"

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

12‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Otilia Cazimir – aniversare
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

13‐feb.
[Ora de muzică] Mozart ‐ titan al 

muzicii universale

expoziţie de carte cu 

audiţie 
Audiţii muzicale sub 15 ani 18 Şc. "Elena Cuza" Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

19‐feb. Expo Americana
expoziţie postere cu 

vernisaj
Windows to America 15‐24 ani 17

Colegiul Naţional "G. 

Ibrăileanu"
American Corner American Corner

21‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Dragobetele ‐ Sărbătoarea iubirii
expoziţie de carte

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

22‐feb. 22.02 ‐ 10.03 Dragobetele sărută fetele concurs de creaţie literară
Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani 65 Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Revista Cronica

24‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Dragobetele la români

microexpoziţie de 

publicaţii, citate, imagini

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani Sala de lectură

Depozit/ 

Sala de lectură

25‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Sărbătoarea Dragobetelui

expoziţie de lucrări plastice 

şi fotografie veche

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani Şc. "Alecu Russo"

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

26‐feb.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] I. 

Creangă ‐ 176 de ani de la naştere
expoziţie de carte

Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
15‐24 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

28‐feb. 28.02 ‐ 05.03 Hai pe net!  campanie de informare Magia comunicării sub 15 ani 41

ANBPR – Asociaţia Naţională 

a Bibliotecarilor din  

Bibliotecilor Publice din 

România 

Centrul Internet pentru 

Copii (Palatul Copiilor)
Biroul Împrumut pentru Copii

1‐mar.
[US Speaker Program] Famous 

American Places
prezentare  US Speaker Program 15‐24 ani 31 Sediul central/ Filiale

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Filiale/ Biroul 

Împrumut pentru Copii

1‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ion 

Creangă ‐ 176 de ani de la naştere
expoziţie de carte

Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
sub 15 ani

Liceul Teoretic "Al.I. Cuza"/ 

Mark Schlink
American Corner  American Corner 

1‐mar. 01.03 ‐ 07.03
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ion 

Creangă – mărţişorul literaturii române
expoziţie de carte

Prin Iaşi cu Eminescu şi Ion 

Creangă
sub 15 ani Sala de lectură Sala de lectură



1‐mar. 1.03 ‐ 20.03 Sărbătoarea primăverii
expoziţie de carte şi 

mărţişoare

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani 230 Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

1‐mar. Mărţişorul la români expoziţie de carte
Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

1‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Mărţisor ‐ tradiţie şi joc
expoziţie de carte

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani

Grădiniţa cu Program 

Prelungit nr. 26

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

1‐mar. 01.03 ‐ 10.03 Mărţişorul românesc
expoziţie de mărţisoare şi 

felicitări 

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

5‐mar.
[US Speaker Program] Life as a 

Diplomat
prezentare  US Speaker Program 15‐24 ani 35

Colegiul Naţional "G. 

Ibrăileanu"; Prime Iaşi/ Jason 

Khile; Bruce Kleiner

American Corner American Corner 

5‐mar.
PR Outlook, ediţia a III‐a ‐ Social Media 

within the US Embasy
conferinţă pe teme de 

relaţii publice
Windows to America 15‐24 ani 80

PRIME Iaşi, organizaţia 

studentilor de la Relatii 

Publice şi Comunicare din 

cadrul Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi

Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi American Corner

5‐mar.
Concursul Naţional de artă plastică şi 

decorativă "Iarna"

expoziţie de lucrări plastice 

şi decorative înscrise în 

concurs

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani www.activitaticreative.com Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

6‐mar. Mărţişoare, mărtişoare…
expoziţie de mărţişoare şi 

felicitări

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani

Liceul Tehnologic Special 

"Vasile Pavelcu"
Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

8‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] O 

poezie pentru mama
expoziție de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

8‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Femeia oglindită în literatură
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

9‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ana 

Blandiana ‐ o poetă contemporană
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

10‐mar. 10.03 ‐ 30.04 Citeşte şi câştigă lansare concurs Cititorii de azi sub 15 ani 230 Sediul central
Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

15‐mar. 15.03 ‐ 30.03 Primăvara veselă expoziţie de lucrări plastice 
Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani Şc. "Ştefan Bârsănescu"

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

18‐mar. Citeşte şi câştigă lansare concurs Cititorii de azi sub 15 ani
Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

20‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ziua 

Internaţională a Francofoniei
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

21‐mar.
Participarea American Corner la RIUF 

2013
prezentare/ workshop‐uri Windows to America 15‐24 ani 250

Mihaela Arsene/ Stephanie 

Hertzog
Hotel Unirea American Corner 

21‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Scriitori ieşeni
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

21‐mar. Hai pe net! campanie de informare Magia comunicării sub 15 ani 90 Sala de lectură Depozit

22‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Să 

ne amintim de Mircea Eliade
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

25‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 27 

Martie ‐ Ziua Mondială a Teatrului
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

26‐mar. Să descoperim biblioteca concurs Aventuri în lumea cărţii sub 15 ani
Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

28‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Elena Farago ‐ 135 de ani de la naștere
expoziție de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"



29‐mar.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Nichita Stănescu ‐ 30 de ani de absenţă
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

1‐apr.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 1 

Aprilie ‐ Ziua Umorului
expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Grădiniţa Dancu

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

1‐apr. 01.04 ‐ 04.04

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Hans Christian Andersen – Ziua 

Internaţională a cărţii pentru copii

expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani
Grădiniţa cu Program 

Prelungit nr. 9
Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

1‐apr. [Săptămâna "Şcoala Altfel"] 
prezentări, sesiuni de 

informare
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 1600

Liceul Teoretic "Miron 

Costin"
Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

1‐apr. [Săptămâna "Şcoala Altfel"] 
[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 35 Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

1‐apr.
[Săptămâna "Şcoala Altfel"] Clubul de 

lectură

[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 28 Editura Adenium

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

1‐apr. 01.04 ‐ 05.04

[Săptămâna "Şcoala Altfel"] 

Sărbătoarea Zilei Internaţionale a cărţii 

pentru copii şi aniversarea scriitorului 

H. Ch. Andersen (6 activităţi)

întâlniri cu autori şi editori 

de carte pentru copii/ 

expoziţii de lucrări plastice 

şi de carte pentru copii/ 

sesiuni de informare/ 

prezentări de carte pentru 

copii

Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 467 Palas Mall Biroul Împrumut pentru Copii

2‐apr.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ziua 

Internaţională a cărţii pentru copii
expoziţie de carte Copilul şi taina cărţii sub 15 ani Şc. "Al. Vlahuţă" Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

2‐apr.
[Săptămâna "Şcoala Altfel"] Clubul de 

lectură ‐ Hai la Biliotecă! Hai să citim!
[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 14 Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

2‐apr.

[Să ştii mai multe, să fii mai bun!] 

Learning English with Disney! 
(program naţional)

concurs Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 45 Şc. "Gh. I. Brătianu" American Corner American Corner

3‐apr. Study in USA!
prezentare resurse 

educaţionale
Windows to America 15‐24 ani 42 Liceul Teoretic "Al. I. Cuza" American Corner American Corner

4‐apr. Meeting Uncle Sam! concurs Windows to America 15‐24 ani 25
Liceul Teoretic "Al. I. Cuza"/ 

Horia Zilieru
Sala de lectură Depozit

4‐apr.
[Zile deschise] Today a Reader, 

Tomorrow a Leader!
vizită la bibliotecă Windows to America 15‐24 ani 35 Școala primară FEG Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

4‐apr.
[Săptămâna "Şcoala Altfel"] N. 

Stănescu ‐ 30 de ani de la moarte  

expoziţie de carte cu 

vernisaj
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani Şc. "Titu Maiorescu" American Corner American Corner

4‐apr. [Săptămâna "Şcoala Altfel"] 
[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 32 Şc. "Titu Maiorescu" American Corner American Corner

5‐apr.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Emil 

Cioran
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

5‐apr. [Săptămâna "Şcoala Altfel"] 
[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Săptămâna "Şcoala Altfel" sub 15 ani 25 Șc. "C. Păunescu" Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

5‐apr.
Ne pregătim pentru Sărbătorile 

Pascale!
expoziție de lucrări plastice

Tradiţii şi credinţe populare 

româneşti
sub 15 ani Şc. "B. P. Hasdeu" Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

8‐apr.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ion 

Mitican ‐ "memoria" ieşenilor

expoziţie de carte şi 

fotografii
Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"



11‐apr.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Barbu Ştefănescu Delavrancea ‐ 155 de 

ani de la naştere

expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

15‐apr. 15.04 ‐ 30.04
Concursul Naţional de artă plastică şi 

decorativă "Curcubeul copiilor"
lansare concurs Copilărie şi cultură sub 15 ani 150 www.activitaticreative.com Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

18‐apr.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Camil Petrescu ‐ literatură şi filosofie
expoziţie de carte Cartea în mileniul III sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

18‐apr. "Cartea, prietena mea" cutia cu întrebări Copilul şi taina cărţii sub 15 ani 72

Gădinița cu Program 

Prelungit nr. 21/ Grădinița cu 

Program Normal nr. 7

Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

19‐apr. Ziua Bibliotecarului sesiune de informare Prietenii bibliotecii 25‐64 ani 120
Consiliul Judeţean Iaşi/ 

Muzeul Unirii Iaşi
Muzeul Unirii Iaşi

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

19‐apr. TERRA ‐ izvor de viaţă şi bogaţii expoziţie de carte Ora de lectură sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

22‐apr. Earth Day 2014

concurs de desene pe teme 

ecologice/ expoziţie de 

postere

Ora de lectură sub 15 ani 28 Şc. "Gh. I. Brătianu" American Corner American Corner

23‐apr. Noaptea bibliotecilor  prezentare Prietenii bibliotecii 25‐64 ani Sediul central/ Filiale BJ Iaşi

23‐apr.
[Noaptea bibliotecilor] Integrala 

Manuscriselor Cantemir 
microexpoziţie de carte Prietenii bibliotecii 25‐64 ani Sala de lectură Depozit

23‐apr.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Gheorghe Asachi ‐ mentor și ctitor al 

Bibliotecilor Publice din Iași

expoziție de carte Prietenii bibliotecii 25‐64 ani Filiala "V. Alecsandri"
Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

23‐apr. Noaptea Bibliotecilor
expoziție de carte/ proiecţii 

filme
Prietenii bibliotecii 25‐64 ani 14 Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

23‐apr.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 23 

aprilie ‐ Ziua bibliotecarului, a cărţii şi a 

dreptului de autor

expoziţie de carte Prietenii bibliotecii 25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

23‐apr.

Noapte bibliotecilor româneşti – Ziua 

mondială a cărţii şi a drepturilor de 

autor 

sesiuni de informare/ 

proiecţii de filme/ înscrieri 

şi împrumut de documente

Prietenii bibliotecii 25‐64 ani 46
Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

23‐apr.
Ziua Bibliotecarului ‐ Din culisele 

muncii de bibliotecar

vizită la bibliotecă/ 

vizionare de film
Prietenii bibliotecii 25‐64 ani 64

Colegiul Economic 

Administrativ
American Corner American Corner

26‐apr.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Paştele la români 
microexpoziţie de carte

Carte şi tradiţie 

românească
sub 15 ani Sala de lectură Depozit

26‐apr.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Învierea Domnului ‐ Sărbătoarea 

sufletului creştin

expoziţie de carte
Carte şi tradiţie 

românească
sub 15 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

29‐apr.
"Literatura română de azi: poezia‐

proza", de Ioan Holban

lansare de carte în prezenţa 

autorului
Scriitorii Iaşului 25‐64 ani 65 Sala de lectură

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

29‐apr.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

"Literatura română de azi: poezia‐

proza", de Ioan Holban

microexpoziţie de carte 

Ioan Holban
Scriitorii Iaşului 25‐64 ani Sala de lectură

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

30‐apr. Poveste de Paști expoziţie de lucrări plastice 
Carte şi tradiţie 

românească
sub 15 ani

Liceul Teoretic "V. 

Alecsandri" ‐ structura "Gh. 

Asachi"

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

30‐apr. Poveste de Paşti atelier de pictură pe ouă  Cursuri pentru copii sub 15 ani 33

Clubul de pictură "Voroneţ"/ 

Grădiniţa cu Program Normal 

nr. 21

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii



1‐mai.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Sărbătoarea Paştelui în istorie
expoziţie de carte

Carte şi tradiţie 

românească
sub 15 ani 25 Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

9‐mai. 9.05 ‐ 13.05
9 mai ‐ Ziua victoriei, ziua 

independenţei
sesiune de informare Europa pentru cetăţeni 15‐24 ani

9‐mai.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 9 

Mai ‐ Ziua Europei
expoziție de carte Europa pentru cetăţeni 15‐24 ani Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

9‐mai.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 9 

Mai ‐ Ziua Europei
expoziţie de carte Europa pentru cetăţeni 15‐24 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"/ CIC

9‐mai.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Lucian Blaga ‐ 118 ani de la naştere
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

10‐mai. Europa, mai aproape 9 Europa pentru cetăţeni 15‐24 ani

10‐mai. 10.05 ‐ 30.05

[Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului] Să curăţăm şi să 

reciclăm

expoziţie de lucrări plastice 
Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului
15‐24 ani Şc. "Alecu Russo"

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

13‐mai. 13.05 ‐ 15.06 Concurs "Autori, copiii!" concurs de creaţie literară Autori, copiii sub 15 ani 64
Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Revista Cronica

13‐mai. Luna mai ‐ luna florilor expoziție de lucrări plastice Culorile cărţii sub 15 ani Șc. "C. Păunescu" Filiala "V. Alecsandri"
Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

15‐mai.

[Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului] Promovarea 

voluntariatului

sesiuni de informare 
Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului
15‐24 ani

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

15‐mai.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] In 

Memoriam Ion Agârbiceanu – 50 de ani 

de la trecerea în nefiinţă a scriitorului

expoziţie de carte
Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Sala de lectură Depozit

16‐mai.

[Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului] Să curăţăm şi să 

reciclăm

vizită la Staţia de epurare a 

apei "Dancu"

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului
15‐24 ani 13 Şc. "Alexandru cel Bun" Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

16‐mai. Biblioteca ‐ Universul cunoașterii expoziție de lucrări plastice Culorile cărţii sub 15 ani 29 SC ApaVital SA Iaşi Dancu

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

17‐mai.
Concursul Naţional de artă plastică şi 

decorativă "Curcubeul copiilor"

expoziţie de lucrări plastice 

şi decorative înscrise în 

concurs

Copilărie şi cultură sub 15 ani www.activitaticreative.com Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

20‐mai.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Honore de Balzac ‐ 214 ani de la 

naştere

expoziţie de carte
Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

21‐mai.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Tudor Arghezi ‐ 133 de ani de la 

naştere

expoziţie de carte
Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

22‐mai.
[U.S. Speakers Program] US‐Russia 

Relations
conferinţă de presă Cât de departe e America 15‐24 ani 30 Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

22‐mai.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] G. 

Ibrăileanu
expoziţie de carte Scriitorii Iaşului 25‐64 ani

UAIC, Facultatea de Istorie/ 

Matthew Rojansky/ Kenneth 

Wetzel

Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi American Corner

24‐mai. 24.05 ‐ 28.06

Educaţia media la liceu ‐ Presa pe 
înţelesul elevilor. De ce ai nevoie de 

educaţie media?
atelier, workshop

Cursuri pentru adolescenţi 

şi tineri
15‐24 ani 10

Asociaţia pentru Jurnalism şi 

Online Media (AJOM)
American Corner American Corner

28‐mai.

Games and Creative Activities for the 

English Classroom and Peace Corps 

Romania's Resource Fair Presentation

workshop Cât de departe e America 15‐24 ani 24 American Corner American Corner



31‐mai. Fluturaşii curcubeului competiţie Europa pentru cetăţeni 15‐24 ani 35 Şc. "G. Călinescu"
Sediul central/ Şcoala "G. 

Călinescu"

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ CIC

31‐mai.
Ziua mondială împotriva fumatului ‐ "O 

zi fără foc"

dezbatere privind riscurile 

generate de consumul de 

tutun/ efectele nocive ale 

tutunului

Info Life 25‐64 ani 18 Filiala "G. Ibrăileanu"
Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

31‐mai.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 1 

Iunie ‐ Ziua Copilului
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani

Liceul Teoretic "Miron 

Costin"
Filiala "M. Sadoveanu"

Biroul Filiale/ Filiala "M. 

Sadoveanu"/ Serviciul Programe 

şi Proiecte Culturale

31‐mai.
Magia Copilăriei ‐ Ziua Internaţională a 

copilului 
program artistic Magia Copilăriei sub 15 ani 156 Holul bibliotecii Biroul Împrumut pentru Copii

1‐iun. 1.06 ‐ 10.06
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Copilăria – Paradisul inocenţei

expoziţie de carte, imagini 

şi citate din colecţiile 

bibliotecii

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani

Sala de Artă şi Colecţii 

Speciale/ Sala de lectură

Depozit/ Sala de Artă şi Colecţii 

Speciale

1‐iun. 01.06 ‐ 30.08
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Bursa cărţilor de vacanţă
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani

Emisiunea "Tirigong" ‐ Tele 

M
Tele M

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

1‐iun. Citeşte şi câştigă
desemnarea câştigătorilor 

concursului
Cititorii de azi sub 15 ani

Biroul Împrumut pentru 

Copii
Biroul Împrumut pentru Copii

2‐iun.
Inaugurarea oficială a Secţiei de Artă şi 

Colecţii speciale
expoziţie de pictură

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani

V. Ciucă; prof. Marilena 

Cogălniceanu; prof. Mihai 

Zaiţ

Holul Bibliotecii/ Sala de 

Artă şi Colecţii Speciale
Sala de Artă şi Colecţii Speciale

3‐iun.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Noutăţi editoriale
expoziție de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

3‐iun. Citeşte şi câştigă
festivitatea de premiere a 

câştigătorilor concursului 
Cititorii de azi sub 15 ani 58 Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

4‐iun.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 5 

Iunie ‐ Ziua Mondială a Mediului
expoziţie de carte Info Life 25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

5‐iun. [Cerneală şi celuloid ‐ Books & Movies]
proiecţie film: Marele 
Gatsby / dezbatere

Cerneală şi celuloid 25‐64 ani 32 Filiala "V. Alecsandri"
Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

5‐iun.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Săptămâna cărților pentru preșcolari
expoziție de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani American Corner American Corner

7‐iun. 24.05 ‐ 28.06
Educaţia media la liceu ‐ Cum se face 

presa şi pentru cine?
atelier, workshop

Cursuri pentru adolescenţi 

şi tineri
15‐24 ani 18

Asociaţia pentru Jurnalism şi 

Online Media (AJOM)
American Corner American Corner

7‐iun. Paşi de copil în bibliotecă sesiune de informare Zile deschise sub 15 ani

11‐iun. Cartea, o călătorie în lumea basmului concurs Magia Copilăriei sub 15 ani 96 Șc. "Vasile Conta" Filiala "V. Alecsandri"
Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

11‐iun. Copilărie, bucurie, cântec!
[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Zile deschise sub 15 ani 61

Liceul Teoretic "V. 

Alecsandri" ‐ structura "Gh. 

Asachi"/ Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr. 26/ 

Grădiniţa cu Program Normal 

nr. 21/ Generali Group

Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

12‐iun.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Noutăţi editoriale în rafturile bibliotecii
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Şc. "Elena Cuza" Filiala "G. Ibrăileanu"

Biroul Filiale/ Filiala "G. 

Ibrăileanu"

12‐iun. Invitaţie la Bibliotecă
[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Zile deschise sub 15 ani 20 Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu



13‐iun.
Să cunoaștem biblioteca din cartierul 

nostru!

[Zile deschise] vizită la 

bibliotecă
Zile deschise sub 15 ani 45 Şc. "Vasile Conta" Filiala "V. Alecsandri"

Biroul Filiale/ Filiala "V. 

Alecsandri"

14‐iun. [Cerneală şi celuloid ‐ Books & Movies]
proiecţie film: Marele 
Gatsby / dezbatere

Cerneală şi celuloid 25‐64 ani 30 Sala de lectură Depozit

14‐iun.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Dramaturgi români în colecţiile 

bibliotecii: 

‐ George Ciprian – 130 de ani de la 

naştere;  

‐ Aurel Baranga – 100 de ani de la 

naştere

expoziţie de carte
Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

14‐iun.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Mihai Eminescu ‐ 124 de ani de la 

trecerea in nefiinţă

expoziţie de carte Scriitorii Iaşului 25‐64 ani
Colegiul Naţional "M. 

Eminescu"

Colegiul Naţional "M. 

Eminescu"
American Corner

15‐iun.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Mihai Eminescu: Reflecţii plastice 
expoziţie de carte Scriitorii Iaşului 25‐64 ani Holul Bibliotecii Sala de Artă şi Colecţii Speciale

17‐iun.
Să‐l cunoaştem pe Guguţă [Isprăvile lui 

Guguţă , de Spiridon Vangheli] 
prezentare de carte/ 

moment artistic
Magia Copilăriei sub 15 ani 56

Editura Doxologia/ Şc. 

"Ştefan Bârsănescu"

Biroul Împrumut pentru 

Copii

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

19‐iun.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

George Călinescu ‐ 114 ani de la 

naştere

expoziţie de carte Scriitorii Iaşului 25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

21‐iun. 24.05 ‐ 28.06

Educaţia media la liceu ‐ Stereotipuri şi 
violenţa în media. Cum "filtrezi" 

informaţiile din media?
atelier, workshop

Cursuri pentru adolescenţi 

şi tineri
15‐24 ani 18

Asociaţia pentru Jurnalism şi 

Online Media (AJOM)
American Corner American Corner

24‐iun. [Cerneală şi celuloid ‐ Books & Movies]
proiecţie film: Marele 
Gatsby / dezbatere

Cerneală şi celuloid 25‐64 ani 31 American Corner American Corner

25‐iun.
Ziua Internaţională împotriva abuzului 

ilicit de droguri
expoziţie de carte Info Life 25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

27‐iun.
[U.S. Speakers Program] US‐Romania 

Relations
masă rotundă Cât de departe e America 15‐24 ani 32 Holul Bibliotecii

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

27‐iun. Concursul "N. Tonitza" expoziţia laureaţilor Culorile cărţii sub 15 ani

UAIC, Facultatea de Litere/ 

Facultatea de Filosofie/ 

Duane Butcher/ Cristian 

Adomniţei

American Corner American Corner

28‐iun. 24.05 ‐ 28.06

Educaţia media la liceu ‐ Internetul şi 
educaţia. Cum foloseşti internetul 
pentru educaţie sau divertisment?

atelier, workshop
Cursuri pentru adolescenţi 

şi tineri
15‐24 ani 18

Asociaţia pentru Jurnalism şi 

Online Media (AJOM)
American Corner American Corner

1‐iul. 01.07 ‐ 27.07
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Periplu prin muzeele lumii
expoziţie de cărţi şi albume

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Holul Bibliotecii

Depozit/ Sala de Artă şi Colecţii 

Speciale

2‐iul.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Ştefan cel Mare şi Sfânt ‐ Portret în 

istorie

expoziţie de carte
Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

3‐iul.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Franz Kafka ‐ 130 de ani de la naştere 

expoziţie de carte, imagini 

şi citate

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Sala de lectură Depozit

9‐iul.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Noutăţi editoriale în rafturile bibliotecii
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

24‐iul.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Alexandre Dumas, tatăl ‐ 211 ani de 

naştere

expoziţie de carte
Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu



26‐iul.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Cărţile vacanţei
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

29‐iul.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Ziua 

Imnului Naţional al României

expoziţie de documente din 

colecţiile bibliotecii

Carte şi tradiţie 

românească
sub 15 ani Holul Bibliotecii

Depozit/ Sala de Artă şi Colecţii 

Speciale

31‐iul.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Poveştile vacanţei
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

2‐aug.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] Lev 

Nikolaevici Tolstoi – 185 de ani de la 

naştere 

expoziţie de carte, imagini 

şi citate

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Sala de lectură Depozit

2‐aug.

[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Hans Christian Andersen ‐ 138 de ani 

de la moarte

expoziţie de carte Magia Copilăriei sub 15 ani Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

6‐aug. 06.08 ‐ 10.09 Blogging şi Jurnalism (6 întâlniri)
cursuri gratuite pentru 

comunitate

Cursuri pentru adolescenţi 

şi tineri
15‐24 ani 75 Imperial Dance School Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale/ Biroul Împrumut 

pentru Copii

6‐aug.
[Promovarea colecțiilor bibliotecii] 

Marin Preda ‐ 91 ani de la naştere
expoziţie de carte

Promovarea colecțiilor 

bibliotecii
25‐64 ani Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale

6‐aug. 06.08 ‐ 14.09 Ora de pictură (25 de ateliere)
cursuri gratuite pentru 

utilizatorii copii ai bibliotecii
Cursuri pentru copii sub 15 ani 350 Filiala Ateneu Biroul Filiale/ Filiala Ateneu

7‐aug. 7.08 ‐ 11.08 Lectură şi scriere creative (6 întâlniri)
cursuri gratuite pentru 

comunitate

Cursuri pentru adolescenţi 

şi tineri
15‐24 ani 75 Sediul central

Serviciul Programe şi Proiecte 

Culturale



ARTICOLE ON-LINE 2013

Nr. 
Crt.

Data 
publicării

Site instituţia 
presă

de Adresa URL Titlu articol

1 18-ian. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/e

director-de-institutie-culturala-din-iasi-pe-f
2146370.html

xclusiv-
aras- EXCLUSIV! Director de institutie culturala din Iasi, pe 

faras

2 23-ian. Ziarul de Iaşi http://www.ziaruldeiasi.ro/local/unirea-natiunea-
biblioteca-asachi~ni9aam

a-facut-o-la "Unirea - Natiunea a facut-o!", la Biblioteca "Asachi"

3 24-ian. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/unirea-natiunea-a-f
biblioteca-asachi.html

acut-o-la- Unirea - Natiunea a facut-o!, la Biblioteca Asachi

4 24-ian. Ziare pe Net http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/unirea-natiunea-a
biblioteca-asachi-2537474.html

-facut-o-la- "Unirea - Natiunea a facut-o!", la Biblioteca "Asachi"

5 11-feb. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/119-an
nasterea-poetei-Otilia-Cazimir/32491

i-de-la- 119 ani de la naşterea poetei Otilia Cazimir

6 23-feb. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/d
surpriza-la-biblioteca-judeteana-gh-asachi-2204

irector-
127.html Director surpriza la Biblioteca Judeteana Gh. Asachi

7 23-feb. Ziare pe Net http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/director-surp
biblioteca-judeteana-gh-asachi-2790766.h

riza-la-
tml Director surpriza la Biblioteca Judeteana Gh. Asachi

8 11-mar. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Bibl

Judeteana-Gh.-Asachi-Iasi-lanseaza-Campania-B
Judeteana-in-viata-iesenilor/33612

ioteca-
iblioteca- Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi lansează 

Campania Biblioteca Judeţeana în viaţa ieşenilor

9 11-mar. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/citeste-si-castiga/4171/ Citește și câștigă!

10 11-mar. Info Apollonia 
http://www.infoapollonia.ro/cultura/biblioteca-jud

asachi-lanseaza-campania-biblioteca-judeteana
iesenilor/

eteana-gh-
-in-viata-  Biblioteca Județeană “Gh Asachi” lansează campania 

„Biblioteca Județeană în viața ieșenilor”

11 20-mar. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Iasi-Cam
pe-net-editia-2013/33998

pania-Hai- Iaşi: Campania Hai pe net! - ediţia 2013

12 25-mar. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/su

singur-candidat-pentru-concursul-de-la-bibliotec
2254894.html

rpriza-un-
a-gh-asachi- SURPRIZA! Un singur candidat pentru concursul de la 

Biblioteca "Gh. Asachi"



http://www ziare-pe-net ro/stiri/biblioteca-judeteana-gh-

13 25-mar. Ziare pe Net http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/surpriza-un-singu
pentru-concursul-de-la-biblioteca-gh-asachi-279

r-candidat-
6328.html

SURPRIZA! Un singur candidat pentru concursul de la 
Biblioteca "Gh. Asachi“

14 27-mar. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova
ambitioase-pentru-biblioteca-a-gh-asachia--75

/proiecte-
600.html Proiecte ambiţioase pentru Biblioteca „Gh. Asachi”

15 29-mar. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/-Scoala-
Biblioteca-Judeteana-Gh.-Asachi-Iasi-/34

Altfel-la-
420

“Şcoala Altfel”, la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” 
Iaşi

16 1-apr. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=12490
a=biblioteca

&indentific Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi” Iași se implică în 
programul "Şcoala altfel"

17 1-apr. Ziare Live
http://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana
iasi-gazduieste-programul-national-scoala-altfel-

1-5-aprilie-2013-vezi-ce-manifestari-vor-avea-

-gh-asachi-
in-perioada-
loc.html

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi găzduieşte 
Programul Naţional Şcoala Altfel în perioada 1-5 aprilie 

2013. Vezi ce manifestări vor avea loc

18 1-apr. Ziare pe Net

http://www ziare-pe-net ro/stiri/biblioteca-judeteana. .
asachi-iasi-gazduieste-programul-national-scoal

perioada-1-5-aprilie-2013-vezi-ce-manifestari-vo
2721039.html

-gh-
a-altfel-in-
r-avea-loc-

Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi" Iasi gazduieste 
Programul National Scoala Altfel in perioada 1-5 aprilie 

2013. Vezi ce manifestari vor avea loc

19 8-apr. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/noaptea-alba-a-bibliotecilor-ro
iasi-357223

manesti-la- Noaptea Albă a Bibliotecilor Româneşti, la Iaşi

20 9-apr. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/un-nou-director-la-biblioteca-
gh-asachi-iasi-357567

judeteana- Un nou director la Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" 
Iaşi

21 9-apr. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/un-n
la-biblioteca-judeteana-gh-asachi-iasi-227871

ou-director
6.html

Un nou director la Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" 
Iasi

22 9-apr. Ziare pe Net http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/un-nou-direc
biblioteca-judeteana-gh-asachi-iasi-2799623

tor-la-
.html

Un nou director la Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" 
Iasi

23 10-apr. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/un-nou-director-la-biblioteca-
gh-asachi-357727

judeteana- Un nou director la Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi

24 10-apr. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/un-n
la-biblioteca-judeteana-gh-asachi-2280224

ou-director
.html Un nou director la Biblioteca Judeteana Gh. Asachi

25 10-apr. Ziare pe Net http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/un-nou-direc
biblioteca-judeteana-gh-asachi-2799770.h

tor-la-
tml Un nou director la Biblioteca Judeteana Gh. Asachi



http://www Ce evenimente se pregătesc la Noaptea Bibliotecilor

26 18-apr. TVV.ro http://tvv.ro/index.php/articole/533-doua-insti
cultura-au-sefi-noi

tutii-de- Două instituţii de cultură au şefi noi

27 19-apr. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Ziua-Inte
a-Cartii-si-Ziua-Bibliotecarului-sarbatorite-la-I

rnationala-
asi/35254

Ziua Internaţională a Cărţii şi Ziua Bibliotecarului, 
sărbătorite la Iaşi

28 19-apr. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/ziua-bibliotecarului/5140/ Ziua bibliotecarului

29 19-apr. Info Iaşi http://infois.ro/?p=5023 Manifestări organizate la Iași cu ocazia ”Zilei 
bibliotecarului”

30 19-apr. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ma
organizate-cu-prilejul-zilei-biblioteca-rului-229

nifestarile-
5970.html

Manifestarile organizate cu prilejul Zilei 
Bibliotecarului...

31 20-apr. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/marti-incepe-noaptea-biblio
360261

tecilor- Marţi începe Noaptea Bibliotecilor

32 22-apr. Bună Ziua Iaş http://www.bzi.ro/ce-evenimente-se-pregatesc-lai .bzi.ro/ce-evenimente-se-pregatesc-la-noaptea-
bibliotecilor-romanesti-la-iasi-360376

-noaptea- Ce evenimente se pregătesc la Noaptea Bibliotecilor       
Româneşti, la Iaşi

33 23-apr. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=12669
a=biblioteca

&indentific Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” din Iași a fost parte a 
proiectului Noaptea Bibliotecilor Româneşti

34 24-apr. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/bursa/citesti-si-castigi Citeşti şi câştigi

35 25-apr. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/scriitorul-ioan-holban-isi-lan
volum-la-biblioteca-gh-asachi-361214

seaza-un- Scriitorul Ioan Holban îşi lansează un volum la 
Biblioteca "Gh. Asachi"

36 25-apr. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/scri

holban-isi-lanseaza-un-volum-la-biblioteca-gh
2305389.html

itorul-ioan-
-asachi- Scriitorul Ioan Holban isi lanseaza un volum la 

Biblioteca "Gh. Asachi"

37 26-apr. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/ultima-carte-a-lui-ioan-holban
biblioteca-asachi-361370

-lansata-la- Ultima carte a lui Ioan Holban, lansată la Biblioteca 
Asachi

38 26-apr. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ultim
lui-ioan-holban-lansata-la-biblioteca-asachi-230

a-carte-a-
6416.html

Ultima carte a lui Ioan Holban, lansata la Biblioteca 
Asachi

39 26-apr. TVV.ro http://tvv.ro/index.php/articole/559-manifestari-c
biblioteca-judeteana-gheorghe-asachi-ia

ulturale-la-
si

Manifestări culturale la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Asachi” Iaşi

40 28-apr. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/lansare-carte
romana-de-azi-poezia-proza-de-ioan-holb

-literatura-
an/

Lansare carte – “Literatura română de azi. Poezia. Proza” 
de Ioan Holban



.

41 15-mai. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Sapta
Nationala-a-Voluntariatului-la-Iasi/3621

mana-
4 Săptămâna Naţională a Voluntariatului, la Iaşi

42 30-mai. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/ziua-copilului-sarbatorita-la-bi
asachi-368024

blioteca-gh Ziua Copilului, sărbătorită la Biblioteca "Gh. Asachi"

43 30-mai. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/invatamant/ziua-c
sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-gh-asa

opilului-
chi/

Ziua copilului sărbătorită de Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi”

44 30-mai. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/w

pentru-copii-organizat-de-biblioteca-judeteana-g
2354826.html

eekend-
h-asachi- Weekend pentru copii, organizat de Biblioteca Judeteana 

„Gh. Asachi”…

45 30-mai. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ziua
sarbatorita-la-biblioteca-gh-asachi-2354404

-copilului-
.html Ziua Copilului, sarbatorita la Biblioteca "Gh. Asachi"

46 30-mai. Tele M http://www.telem.ro/telem/local/69053-ziua-c
sarbatorita-in-avans-.htmlsarbatorita in avans html

opilului- Ziua Copilului, sărbătorită în avans

47 30-mai. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/ziua-copilului-sarba
biblioteca-judeteana-gh-asachi/

torita-de- Ziua copilului sărbătorită de Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi”

48 30-mai. Ziare pe Net http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/ziua-copilului-sar
biblioteca-gh-asachi-2849599.html

batorita-la- Ziua Copilului, sarbatorita la Biblioteca "Gh. Asachi"

49 31-mai. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/magia-copilariei-3
iunie/64298/

1-mai-3- ”Magia Copilariei”, 31 mai-3 iunie

50 31-mai. Ziarul de Iaşi http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ce-evenimente-su
in-iasi-de-ziua-copilului--11162.html

nt-pregatite Ce evenimente sunt pregătite în Iaşi de ziua copilului

51 8-iun. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/tabara-micii-mesteri-din-copou
iasi-369980

-revine-la- Tabăra "Micii meşteri din Copou" revine la Iaşi

52 27-iun. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Iasi-Ta
creatie-populara-Micii-mesteri-din-Copou/3

bara-de-
7815

Iaşi: Tabăra de creaţie populară „Micii meşteri din 
Copou”

53 27-iun. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/sala-de-arta-asachi/66815/ Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi/ Inaugurarea 
secției de Artă și Colecții Speciale

54 28-iun. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/invatamant/tabara-d
populara-micii-mesteri-din-copou-intre-1-6-iul

e-creatie-
ie-la-iasi/

Tabăra de creație populară „Micii meșteri din Copou”, 
între 1-6 iulie, la Iași



55 28-iun. Info Iaşi http://infois.ro/?p=6256
Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” și American 
Corner, vizitate de o delegație a Ambasadei SUA în 

România

56 28-iun. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/tabara-de-creatie-popu
mesteri-din-copou-intre-1-6-iulie-la-ias

lara-micii-
i/

Tabăra de creație populară „Micii meșteri din Copou”, 
între 1-6 iulie, la Iași

57 1-iul. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/astazi-incepe-tabara-de-crea
mesteri-din-copou-374433

tie-micii- Astăzi începe Tabăra de creaţie "Micii meşteri din 
Copou"

58 1-iul. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/micii-mesteri-din-copou/66833/ Tabăra de creație populară „Micii meșteri din Copou”

59 2-iul. 24:ORE http://24-ore.ro/?p=2463 Tabără de creație populară, între 1-6 iulie, în Parcul 
Expoziției

60 10-iul. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/gala-premiantilor-la-tabara-d
populara-micii-mesteri-din-copou-galerie-foto

e-creatie-
-376270

Gala premianţilor la Tabăra de Creaţie Populară "Micii 
meşteri din Copou" 

61 21-iul. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/07/21/biblioteca-a
reface-imaginea/

sachi-isi- Biblioteca „Asachi” își reface imaginea

62 25-iul. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/07/25/premiere-a-pa
la-festivalul-concurs-national-de-poezie-ioanid-r

ticipantilor
omanescu/

Premiere a participanţilor la Festivalul – concurs naţional 
de poezie “Ioanid Romanescu”

63 27-iul. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/07/27/ora-de-pictura-la-iasi/ Ora de pictură, la Iaşi

64 30-iul. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/ateliere-de-pic
copii-la-biblioteca-gh-asachi/

tura-pentru Ateliere de pictură pentru copii, la Biblioteca „Gh. 
Asachi”

65 30-iul. Tv Apollonia http://www.sclubtv.ro/index.php/articles/1627-a
pictura-pentru-copii-la-biblioteca-gh-asa

telier-de-
chi Atelier de pictura pentru copii, la Biblioteca "Gh.Asachi“

66 30-iul. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/ateliere-de-pictura-pen
biblioteca-gh-asachi/

tru-copii-la Ateliere de pictură pentru copii, la Biblioteca „Gh. 
Asachi”

67 31-iul. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/cursuri-de-vara-la-biblioteca-
380474

gh-asachi- Cursuri de vară la Biblioteca "Gh. Asachi"

68 31-iul. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/cu
vara-gratuite-la-biblioteca-judeteana-iasi--993

rsuri-de-
37.html Cursuri de vară gratuite la Biblioteca Judeţeană Iaşi



69 31-iul. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/cursuri-de-bun
blogging-si-jurnalism-la-biblioteca-gh-asachi-

e-maniere-
din-iasi/

 Cursuri de bune maniere, blogging și jurnalism la 
Biblioteca „Gh. Asachi” din Iași

70 31-iul. Monitorul http://monitorul.com.ro/local/cursuri-de-vara-la-
gh-asachi-47827.html

biblioteca- Cursuri de vară la Biblioteca "Gh. Asachi“

71 31-iul. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/curs
la-biblioteca-gh.-asachi-2446626.html

uri-de-vara Cursuri de vară la Biblioteca "Gh. Asachi"

72 31-iul. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/cursuri-de-bune-m
blogging-si-jurnalism-la-biblioteca-gh-asachi-

aniere-
din-iasi/

Cursuri de bune maniere, blogging și jurnalism la 
Biblioteca „Gh. Asachi” din Iași

73 1-aug. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/workshop/cursurile-de-vara
bibliotecii-gh-asachi 

-din-oferta- Cursurile de vară din oferta Bibliotecii Gh. Asachi

74 1-aug. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Cursuri
gratuite-la-Biblioteca-Judeteana-Gh.-Asachi

-de-vara-
/38969

Cursuri de vară gratuite la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”

75 1-aug. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=13198
a=biblioteca

&indentific Ateliere şi cursuri de vară organizate la Biblioteca 
Judeţeană “Gh. Asachi” din Iaşi

76 4-aug. Agenda de Iaşi

http://www.agendadeiasi.ro/social/4-stiri/35927
ieseni-biblioteca-judeteana-gheorghe-asachi-org

din-5-august-cursuri-de-vara-tematice-pentru
adolescenti-si-adulti-participarea-este-gratui

-atentie-
anizeaza-
-copii-

ta.html

Atenţie ieşeni! Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” 
organizează din 5 august cursuri de vară tematice pentru 

copii, adolescenţi şi adulţi. Participarea este gratuită 

77 4-aug. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/08/04/vrei-un-blog-de-succes/ Vrei un blog de succes?

78 4-aug. Ziare Live

http://www.ziarelive.ro/stiri/atentie-ieseni-bib
judeteana-gheorghe-asachi-organizeaza-din-5-aug

de-vara-tematice-pentru-copii-adolescenti-si-
participarea-este-gratuita.html

lioteca-
ust-cursuri
adulti-

Atenţie ieşeni! Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” 
organizează din 5 august cursuri de vară tematice pentru 

copii, adolescenţi şi adulţi. Participarea este gratuită 

79 4-aug. Ziare pe Net

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/atentie-ieseni-b
judeteana-gheorghe-asachi-organizeaza-din-5-aug

de-vara-tematice-pentru-copii-adolescenti-si-
participarea-este-gratuita-2959882.htm

iblioteca-
ust-cursuri
adulti-
l

Atenţie ieşeni! Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” 
organizează din 5 august cursuri de vară tematice pentru 

copii, adolescenţi şi adulţi. Participarea este gratuită 



80 5-aug. Iaşi Fun 
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/cursuri-de-vara-gr

biblioteca-judeteana-%E2%80%9Egh-
asachi%E2%80%9D/68722/

atuite-la- Cursuri de vară gratuite la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”

81 5-aug. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%80%
trebuie-sa-stii-despre-cursurile-de-vara/70

A2-tot-ce-
58/ Tot ce trebuie să știi despre cursurile de vară

82 5-aug. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%80%
gratuite-pe-teme-de-nutritie-si-slabit-sanatos

A2-ateliere
/7054/ Ateliere gratuite pe teme de nutriţie şi slăbit sănătos

83 7-aug. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/seminar-de-nutritie-pentru-ieseni-381861 Seminar de nutriţie pentru ieşeni

84 7-aug. Iaşul Oficial
http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%8

debutul-cursurilor-de-blogging-si-
jurnalism%CB%AE/7134/

0%A2-
Debutul cursurilor de "Blogging și Jurnalism"

85 7-aug. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%80%A2-http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%80%A2-
debutul-cursurilor-ora-de-pictura%CB%AE/7130/ Debutul cursurilor "Ora de pictură"

86 7-aug. Top Iaşi
http://www.topiasi.ro/homepage/eveniment/4122

mi-e-foame-actiune-la-biblioteca-%E2%80%
asachi%E2%80%9D.html

-exist,-deci
9Egh- "Exist, deci mi-e foame" - acţiune la Biblioteca „Gh. 

Asachi”

87 8-aug. Agenda de Iaşi
http://www.agendadeiasi.ro/social/4-stiri/36000-i

sambata-10-august-la-sediul-central-al-bibliote
asachiq-iesenii-pot-participa-la-un-seminar-de-n

ncepand-de
cii-qgh-

utritie.html

Începând de sâmbătă, 10 august, la sediul central al 
Bibliotecii "Gh. Asachi", ieşenii pot participa la un 

seminar de nutriţie

88 8-aug. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/nationale-extern
gratuite-pe-teme-de-nutritive-la-Biblioteca-Jude

Asachi-Iasi/39310

e/Ateliere-
teana-Gh.- Ateliere gratuite pe teme de nutritive, la Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi

89 8-aug. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/
gratuite-de-nutritie-la-biblioteca--100961.

ateliere-
html

„Exist, deci mi-e foame!”
Ateliere gratuite de nutriţie, la bibliotecă

90 8-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/biblioteca-
propune-un-meniu-pentru-un-o-nutritie-echil

asachi-
ibrata/

 Biblioteca Asachi propune un meniu pentru o nutriție 
echilibrată

91 8-aug. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/biblioteca-asachi-pro
meniu-pentru-un-o-nutritie-echilibrata

pune-un-
/

Biblioteca Asachi propune un meniu pentru o nutriție 
echilibrată



de .

92 9-aug. Agenda de Iaşi

http://www.agendadeiasi.ro/eveniment/3-stiri
biblioteca-judeteana-gh-asachi-din-iasi-organ
duminica-11-august-recitaluri-de-poezie-i-um

compania-unor-poeti-si-epigramisti-contempo

/36038-
izeaza-
or-in-

rani.html

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" din Iaşi organizează, 
duminică 11 august, recitaluri de poezie și umor, în 
compania unor poeţi şi epigramişti contemporani

93 9-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/recital-de-p
umor-la-biblioteca-gh-asachi/

oezie-si-  Recital de poezie și umor la Biblioteca „Gh. Asachi”

94 9-aug. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/08/09/ateliere-de-n
slabit-sanatos/

utritie-si- Ateliere de nutriţie şi slăbit sănătos

95 9-aug. Ziare Live

http://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana
din-iasi-organizeaza-duminica-11-august-recit
poezie-si-umor-in-compania-unor-poeti-si-epi

contemporani.html

-gh-asachi-
aluri-de-
gramisti-

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" din Iaşi organizează, 
duminică, 11 august, recitaluri de poezie și umor, în 

compania unor poeţi şi epigramişti contemporani

96 9-aug. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/cursuri-gratuite-de
incepand-de-maine-la-biblioteca-gheorghe-asaincepand maine la biblioteca gheorghe asachi

-nutritie-
chi.html

Cursuri gratuite de nutriţie începând de mâine, la 
Biblioteca Gheorghe Asachihtml Biblioteca Gheorghe Asachi

97 9-aug. Ziare pe Net

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/biblioteca-jude
asachi-din-iasi-organizeaza-duminica-11-august
de-poezie-i-umor-in-compania-unor-poeti-si-ep

contemporani-2968619.html

teana-gh-
-recitaluri-
igramisti-

Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" din Iasi organizeaza, 
duminica 11 august, recitaluri de poezie și umor, in 
compania unor poeti si epigramisti contemporani

98 9-aug. Ziarul de Iaşi
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cursuri-gratuite-d

incepand-de-maine-la-biblioteca-gheorghe-a
18773.html

e-nutritie-
sachi-- Cursuri gratuite de nutriţie începând de mâine, la 

Biblioteca "Gheorghe Asachi"

99 10-aug. Adevărul http://adevarul.ro/locale/iasi/biblioteca-asa
1_5205ea0ac7b855ff56c268fe/index.htm

chi-
l

Oportunitate pentru ieşenii care vor să scape de 
kilogramele în plus. Cursuri de nutriţie gratuite la 

Biblioteca “Asachi”

100 10-aug. Iaşul Cultural

http://www.culturainiasi.ro/news/3/3971/+Exist%
mi-

e+foame%21+%E2%80%93+Ateliere+gratuite+
C5%A3ie+la+Biblioteca+%E2%80%9EGh.+Asa

80%9D.html

2C+deci+

de+nutri%
chi%E2%

Exist, deci mi-e foame! – Ateliere gratuite de nutriţie la 
Biblioteca „Gh. Asachi”

101 10-aug. Radio Iaşi http://www.radioiasi.ro/exist-deci-mi-e-foame
gratuite-de-nutri-ie-la-biblioteca-gh-asachi-e63

-ateliere-
01.html

Exist, deci mi-e foame! – Ateliere gratuite de nutriţie la 
Biblioteca „Gh. Asachi”



http://www infoapollonia ro/social/biblioteca-gh-asachi-a-

102 10-aug. Tele M
http://www.telem.ro/telem/local/70403--cursuri-g

nutritie-incepand-de-astazi-la-biblioteca-qghe
asachiq.html

ratuite-de-
orghe- Cursuri gratuite de nutriţie începând de astăzi, la 

Biblioteca "Gheorghe Asachi"

103 10-aug. Tv Apollonia http://www.sclubtv.ro/index.php/articles/1627-a
pictura-pentru-copii-la-biblioteca-gh-asa

telier-de-
chi Atelier de pictură pentru copii, la Biblioteca "Gh. Asachi

104 12-aug. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Cultura/pe
participanti-la-cursurile-de-vara--101722.h

ste-200-de-
tml Peste 200 de participanţi la Cursurile de Vară

105 12-aug. Iaşul Cultural
http://www.culturainiasi.ro/news/3/3960/+Cursur
C4%83+gratuite+la+Biblioteca+Jude%C5%A3e

3+%E2%80%9EGh.+Asachi%E2%80%9D

i+de+var%
an%C4%8
.html

Cursuri de vară gratuite la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”

106 13-aug. Ziarul de Iaşi http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cursurile-bibliotec
au-debutat-in-forta--18996.html

ii-judetene Cursurile Bibliotecii Judeţene au debutat în forţă

107 14-aug. Info Apolloni
http://www infoapollonia ro/social/biblioteca-gh

a 
. .

achizitionat-patru-e-readere-pe-care-le-pune-g
dispozitia-cititorilor/

-asachi-a-
ratuit-la-  Biblioteca „Gh. Asachi” a achiziționat patru e-Readere 

pe care le pune gratuit la dispoziția cititorilor

108 15-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/tineret/lectii-de-bun
la-biblioteca-asachi/

e-maniere- Lecţii de bune maniere la Biblioteca "Asachi"

109 19-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/biblioteca-a
inscris-la-concursul-idei-pentru-maine-la-bibli

sachi-s-a-
oteca-ta/

Biblioteca Asachi s-a înscris la concursul “Idei pentru 
mâine la biblioteca ta!”

110 19-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/seniorii-inva
click/

ta-sa-dea- Seniorii învaţă să dea click

111 19-aug. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/seniorii-invata-sa-dea-click/ Seniorii învață să dea click

112 20-aug. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Ateliere-g
nutritie-la-Biblioteca-Judeteana-Gh.-Asachi-Ia

ratuite-de-
si/39479

Ateliere gratuite de nutriţie la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi” Iaşi

113 21-aug. Tv Apollonia http://www.sclubtv.ro/index.php/articles/1653-
bune-maniere-la-biblioteca-asachi

lectii-de- Lecții de bune maniere la Biblioteca „Asachi”

114 24-aug. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/ateliere-gratuite-de-
biblioteca-%E2%80%9Egh-asachi%E2%80%9

nutritie-la-
D/69288/ Ateliere gratuite de nutriţie la Biblioteca „Gh. Asachi”



http://www

115 29-aug. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=34536 Biblioteca Județeană Iași lansează Concursul de postere 
pentru promovarea lecturii

116 29-aug. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/concurs-de-postere-pentru-pro
lecturii/7595/

movarea- Concurs de postere pentru promovarea lecturii

117 29-aug. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/s-a-deschis-centrul-de-inscrieri-s
primul-tau-pas-in-biblioteca/7582/

i-referinte- S-a deschis Centrul de înscrieri și referințe. Primul tău 
pas în Bibliotecă!

118 29-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/tineret/concurs-de
pentru-promovarea-lecturii/

-postere- Concurs de postere pentru promovarea lecturii

119 29-aug. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/concurs-de-poster
promovarea-lecturii-initiat-de-biblioteca-asac

e-pentru-
hi.html

Concurs de postere pentru promovarea lecturii, iniţiat de 
biblioteca Asachi

120 29-aug. Ziarul de Iaşi http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/concurs-de-poste
promovarea-lecturii-initiat-de-biblioteca-asachi--

re-pentru-
20828.html

Concurs de postere pentru promovarea lecturii, iniţiat de 
biblioteca Asachi

121 30-aug. Bună Ziua Iaş http://www.bzi.ro/concurs-pentru-promovarea-i .bzi.ro/concurs-pentru-promovarea-lecturii-la-
iasi-386426

lecturii-la- Concurs pentru promovarea lecturii, la Iaşi

122 30-aug. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Bibl

Judeteana-Iasi-lanseaza-Concursul-de-postere
promovarea-lecturii/39790

ioteca-
-pentru- Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează Concursul de postere 

pentru promovarea lecturii

123 30-aug. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=13334
a=biblioteca

&indentific Concurs pentru promovarea lecturii lansat de Biblioteca 
Judeţeană Iaşi

124 30-aug. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/ziua-limbii
sarbatorita-de-biblioteca-gh-asachi-printr-o-ex

-romane-
pozitie/

Ziua Limbii Române, sărbătorită de Biblioteca "Gh. 
Asachi" printr-o expoziţie

125 30-aug. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/08/30/ziua-limbii
biblioteca-judeteana-gh-asachi/

-romane- Ziua Limbii Române, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”

126 30-aug. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/08/30/concurs-de
pentru-promovarea-lecturii/

-postere- Concurs de postere pentru promovarea lecturii

127 30-aug. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/con
promovarea-lecturii-la-iasi-2489510.htm

curs-pentru-
l Concurs pentru promovarea lecturii, la Iasi

128 31-aug. Agenda de Iaşi
http://www.agendadeiasi.ro/eveniment/3-stiri

biblioteca-judeteana-iasi-lanseaza-concursul-de
pentru-promovarea-lecturii-vezi-detalii.h

/36651-
-postere-
tml

Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează Concursul de postere 
pentru promovarea lecturii. Vezi detalii



http://www ziardebuzunar ro/educatie-si-cariera/cine-ne-

129 31-aug. Ziare Live
http://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judetea

lanseaza-concursul-de-postere-pentru-promovare
vezi-detalii.html

na-iasi-
a-lecturii- Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează Concursul de postere 

pentru promovarea lecturii. Vezi detalii

130 1-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/filiala-g-ibraileanu-s-a-mutat-in
spatiu/7650/

tr-un-nou- Filiala „G. Ibrăileanu” din Păcurari a Bibliotecii „Gh. 
Asachi” s-a mutat într-un nou spațiu

131 1-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/expozitia-de-carte-31-august-zi
romane/7646/

ua-limbii- Expoziția de carte „31 august – Ziua Limbii Române”

132 2-sep. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/concurs-de-postere
promovarea-lecturii/70341/

-pentru- Biblioteca Județeană Iași lansează Concursul de postere 
pentru promovarea lecturii

133 2-sep. Resurse Start
http://www.re-start.ro/index.php/restart

cariera/competitii/2713-biblioteca-judeteana-ias
concursul-de-postere-pentru-promovarea-le

-
i-a-lansat-
cturii

Biblioteca Județeană Iași a lansat Concursul de postere 
pentru promovarea lecturii

134 2-sep. Ziar de buzun
http://www ziardebuzunar ro/educatie-si-cariera/cine

ar
. .

plateste/item/883-concurs-pentru-promovarea-l
bcu.html

-ne-
ecturii-la- Concurs pentru promovarea lecturii

135 4-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/biblioteca-judeteana-iasi-pe-pr
un-important-salon-international-de-carte-3

imul-loc-la
87373

Biblioteca Judeţeană Iaşi, pe primul loc la un important 
salon internaţional de carte

136 4-sep. Monitorul
http://monitorul.com.ro/local/biblioteca-judetean
primul-loc-la-un-important-salon-international-

48119.html

a-iasi-pe-
de-carte- Biblioteca Judeţeană Iaşi, pe primul loc la un important 

Salon Internaţional de carte

137 4-sep. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/bi

judeteana-iasi-pe-primul-loc-la-un-important
international-de-carte-2496327.html

blioteca-
-salon- Biblioteca Judeteana Iasi, pe primul loc la un important 

salon international de carte

138 5-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=34864 Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi a participat la 
Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău

139 5-sep. Info Apollonia 
http://www.infoapollonia.ro/cultura/biblioteca-jud
asachi-a-primit-diploma-de-excelenta-pentru-pro

valorificarea-mostenirii-nationale-scrise

eteana-gh-
movarea-si-
/

Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" a primit diploma de 
excelenţă pentru promovarea şi valorificarea moştenirii 

naţionale scrise

140 5-sep. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/09/05/premii-si-di
chisinau/

plome-la- Premii şi diplome, la Chişinău



141 6-sep. TVV.ro http://tvv.ro/index.php/articole/837-academia-pastorel-iasi Academia ,,Păstorel” Iaşi

142 7-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/07/creativitatea-slujba-lecturii/ Creativitatea, în slujba lecturii

143 9-sep. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/workshop/cursuri-gratuite-
engleza-pentru-seniori

de-limba- Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

144 9-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/cursuri-gratuite-de-engleza
varstnicii-din-iasi-388386

-pentru- Cursuri gratuite de engleză pentru vârstnicii din Iaşi

145 9-sep. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Cursuri-g

limba-engleza-pentru-seniori-la-American-C
Iasi/40129

ratuite-de-
orner- Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori la 

American Corner Iaşi

146 9-sep. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/scri
premiati-la-salonul-de-carte-de-la-chisinau--107

itori-ieseni-
228.html

Scriitori ieşeni premiaţi la Salonul de Carte de la 
Chişinău

147 9-sep. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/cursuri-limba-en
seniori/70671/

gleza- Cursuri gratuite de limbă engleză pentru seniori la 
American Corner Iași

148 9-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=35271
Cursuri gratuite de limbă engleză pentru seniori la 

American Corner Iași. Nu există vârstă pentru învăţarea 
unei limbi străine!

149 9-sep. Iaşul Cultural
http://www.culturainiasi.ro/news/4/4014/+Cursur
de+limb%C4%83+englez%C4%83+pentru+seni

erican+Corner+Ia%C8%99i.html

i+gratuite+
ori+la+Am Cursuri gratuite de limbă engleză pentru seniori la 

American Corner Iași

150 9-sep. Iaşul Oficial
http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-gh-asac

%E2%80%A2-cursuri-gratuite-de-limba-englez
seniori/7863/

hi-iasi-
a-pentru- Cursuri gratuite de Limba Engleză pentru seniori!

151 9-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/cursuri-de-lim
pentru-seniori-la-biblioteca-gh-asachi/

ba-engleza Cursuri de limbă engleză pentru seniori, la Biblioteca 
"Gh. Asachi"

152 9-sep. Monitorul http://monitorul.com.ro/local/cursuri-gratuite-de
pentru-varstnicii-din-iasi-48157.html

-engleza- Cursuri gratuite de engleză pentru vârstnicii din Iaşi

153 9-sep. Resurse Start
http://www.re-start.ro/index.php/restart-cariera

voluntariat/2725-biblioteca-judeteana-qgh-as
organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-a-sase-post

/joburi--
achiq-
uri-vacante

Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" Iaşi organizează 
concurs pentru ocuparea a şase posturi vacante



Judeţ ă Iaşi

154 9-sep. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/cursuri-de-limba-engle
seniori-la-biblioteca-gh-asachi/

za-pentru- Cursuri de limbă engleză pentru seniori, la Biblioteca 
„Gh. Asachi”

155 9-sep. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/cursuri-gratuite-d
engleza-pentru-pensionari-la-biblioteca-asac

e-limba-
hi.html

Cursuri gratuite de limba engleză pentru pensionari la 
Biblioteca Asachi

156 9-sep. Ziarul de Iaşi http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cursuri-gratuite-
engleza-pentru-pensionari-la-biblioteca-asachi--2

de-limba-
1964.html

Cursuri gratuite de limba engleză pentru pensionari la 
Biblioteca Asachi

157 10-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%80%
aparitii-pentru-copii/7897/

A2-noi- Noi apariții pentru copii

158 10-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/scriitori-ieseni-premiati-la-salon
de-la-chisinau/7870/

ul-de-carte- Scriitori ieşeni premiaţi la Salonul de Carte de la 
Chişinău

159 10-sep. Resurse Start

http://www.re-start.ro/index.php/restart-cariera
formare-profesionala/2727-cursuri-gratuite-de

engleza-pentru-pensionari-la-biblioteca-judeteengleza pentru pensionari la biblioteca judeteana
asachiq-iasi

/cursuri-
-limba-

ana-qgh-
Cursuri gratuite de limba engleză pentru pensionari la 

Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" Iaşiqgh Biblioteca ean  Gh. Asachi  

160 11-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/11/oportunitati-de-de-a
biblioteca-judeteana/

ngajare-la- Oportunităţi de de angajare la Biblioteca Judeţeană

161 11-sep. Ziar de buzunar

http://www.ziardebuzunar.ro/educatie-si-cariera
plateste/item/889-job-uri-pe-toate-gustur

func%C5%A3ionari-biblioteca-%E2%80%9
asachi%E2%80%9D-asistent-social-medical-juri

benzin%C4%83rie-model-%C5%9Fedin%C5
seminud.html

/cine-ne-
ile-
Egh-

st-director-
%A3e-

Job-uri pe toate gusturile: funcţionari Biblioteca „Gh. 
Asachi”

162 11-sep. Ziarul de Iaşi
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cursuri-gratuite-

engleza-pentru-pensionari-la-biblioteca-jude
22209.html

de-limba-
teana-- Cursuri gratuite de limba engleză pentru pensionari la 

biblioteca judeţeană

163 12-sep. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/un

pitesti-a-castigat-concursul-organizat-de-bibl
judeteana-iasi--107899.html

-tanar-din-
ioteca- Un tânăr din Piteşti a câştigat concursul organizat de 

Biblioteca Judeţeană Iaşi

164 12-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/posterul-ci
castigat-competitia-initiata-de-biblioteca-gh-

tesc-in-a-
asachi/

Posterul "Citesc în plus" a cîştigat competiţia iniţiată de 
Biblioteca "Gh. Asachi"

165 13-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/castigatorul-concursului-de-post
promovarea-lecturii/8000/

ere-pentru- Câștigătorul Concursului de Postere pentru Promovarea 
Lecturii



Iasi/40270

166 13-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/prima-serie-d
terminat-cursurile-it-organizate-de-biblioteca-g

e-seniori-a-
h-asachi/

Prima serie de seniori a terminat cursurile IT organizate 
de Biblioteca "Gh. Asachi"

167 13-sep. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/prima-serie-de-seniori-
cursurile-it-organizate-de-biblioteca-gh-as

a-terminat-
achi/

Prima serie de seniori a terminat cursurile IT organizate 
de Biblioteca „Gh. Asachi”

168 14-sep. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/ateliere-gratuite-de-
biblioteca-%E2%80%9Egh-asachi%E2%80%9

nutritie-la-
D/69288/ Ateliere gratuite de nutriţie la Biblioteca „Gh. Asachi”

169 14-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/14/un-student-autorul-
sugestive-invitatii-catre-lectura/

celei-mai- Un student, autorul celei mai sugestive invitaţii către 
lectură

170 16-sep. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Cursuri-g

limba-engleza-pentru-seniori-la-American-C
Iasi/40270

ratuite-de-
orner- Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori la 

American Corner Iaşi

171 16-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/16/seniorii-invitati-sa-in
engleza/

vete-limba Seniorii, invitaţi să înveţe limba engleză

172 18-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-gh-as
%E2%80%A2-concursul-politist-pentru-o-zi

achi-
/8113/ Concursul „Polițist pentru o zi!”

173 18-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/invatamant/inscrie
concursul-politist-pentru-o-zi/

ri-pentru- Înscrieri pentru concursul "Poliţist pentru o zi"

174 18-sep. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/inscrieri-pentru-concu
pentru-o-zi/

rsul-politist- Înscrieri pentru concursul „Polițist pentru o zi”

175 19-sep. Resurse Start
http://www.re-start.ro/index.php/restart

cariera/competitii/2743-biblioteca-judeteana-gh-
a-lansat-concursul-politist-pentru-o-zi

-
asachi-iasi- Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi a lansat concursul 

“Polițist pentru o zi!”

176 20-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/elevii-ieseni-pot-fi-politisti-pe
390684

ntru-o-zi- Elevii ieşeni pot fi "Poliţişti pentru o zi"

177 20-sep. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Elevii-i
deveni-Politisti-pentru-o-zi/40428

eseni-pot- Elevii ieşeni pot deveni “Politişti pentru o zi!”

178 20-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=36045 Elevii ieşeni pot deveni “POLIŢISTI PENTRU O ZI”

179 20-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/american-c
vizita-la-scolile-iesene/

orner-in- American Corner în vizită la şcolile ieşene



http://newsm Elevii invitaţ ă-şi imagineze ce înseamnă munca de

180 20-sep. News Paşcani

http://newspascani.com/index.php/local/s
locale/politie/5881-elevii-sunt-invita%C8%9Bi-s

participe-la-concursul-%E2%80%9Cpoli%C5
pentru-o-zi-%E2%80%9D

tiri-
%C4%83-
%A3ist-

Elevii sunt invitați să participe la concursul “Poliţist 
pentru o zi!”

181 20-sep. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/09/20/americani-pr
iesene/

in-scolile- Americani prin şcolile ieşene

182 20-sep. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/09/20/politist-pentru-o-zi/ Poliţist pentru o zi

183 20-sep. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ele
pot-fi-politisti-pentru-o-zi-2519598.htm

vii-ieseni-
l Elevii ieşeni pot fi "Poliţisti pentru o zi"

184 20-sep. Xpress Moldova http://ex-press.ro/lansare-concurs-politist-pentru-o-zi/ Lansare concurs “Poliţist pentru o zi!”…

185 21-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/esti-elev-si-vrei-sa-fii-politis
pentru-o-zi-se-poate-390924

t-macar- Eşti elev şi vrei să fii poliţist măcar pentru o zi? Se poate!

186 21-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/21/elevii-invitati-sa-si-.ro/2013/09/21/elevii-invitati-sa-si-imagineze-
ce-inseamna-munca-de-politist/

imagineze- Elevii, invitaţi să-şi imagineze ce înseamnă munca de, i s       
poliţist

187 21-sep. Tv Apollonia http://www.apolloniatv.ro/american-corner-in-
scolile-iesene/

vizita-la- American Corner în vizită la şcolile ieşene

188 22-sep. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/start-in-concursul-politist-pentru-o-zi/8208/ Start în concursul „Poliţist pentru o zi”

189 24-sep. 7 Est http://www.7est.ro/acasa0/item/5250-programul-
iasului.html

sarbatorilor Programul Sărbătorilor Iașului

190 24-sep. 7 Est http://www.7est.ro/actualitate/administra
locala/item/5249-programul-sarbatorilor-iasu

tie-
lui.html Programul Sărbătorilor Iașului

191 24-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/incepe-concursul-ionel-teodor
detalii-391454

eanu-vezi- Începe concursul "Ionel Teodoreanu". Vezi detalii

192 24-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=36330 Biblioteca Județeană Iași lansează Concursul de volume 
colective de proză „Ionel Teodoreanu”

193 24-sep. Iaşul Cultural

http://www.culturainiasi.ro/news/3/4048/Bibliote
C8%9Bean%C4%83+Ia%C8%99i+lanseaz%C4%
cursul+de+volume+colective+de+proz%C4%83

%9EIonel+Teodoreanu%E2%80%9D.ht

ca+Jude%
83++Con

+%E2%80
ml

Biblioteca Județeană Iași lansează Concursul de volume 
colective de proză „Ionel Teodoreanu”



http://www ziarulevenimentul ro/stiri/cultura/biblioteca-

194 24-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/invatamant/concu
creatie-literara-in-proza-ionel-teodorean

rsul-de-
u/ Concursul de creaţie literară în proză "Ionel Teodoreanu"

195 24-sep. Monitorul http://monitorul.com.ro/local/incepe-concursu
teodoreanu-48267.html

l-ionel- Începe concursul "Ionel Teodoreanu“

196 24-sep. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/
concursul-ionel-teodoreanu-vezi-detalii-25254

incepe-
39.html Incepe concursul "Ionel Teodoreanu". Vezi detalii

197 25-sep. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/bursa/concursul-de-volume
de-proza-ionel-teodoreanu

-colective- Concursul de volume colective de proză „Ionel 
Teodoreanu”

198 25-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/centru-cultural-pentru-batrani
inaugurat-la-biblioteca-judeteana-39172

i-din-iasi-
1

Centru cultural pentru batrânii din Iaşi, inaugurat la 
Biblioteca Judeţeană

199 25-sep. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Bibl

Judeteana-Iasi-lanseaza-Concursul-de-volume-co
proza-Ionel-Teodoreanu/40581

ioteca-
lective-de- Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează Concursul de volume 

colective de proză „Ionel Teodoreanu”

200 25-sep. Evenimentul
http://www ziarulevenimentul ro/stiri/cultura/biblioteca-. .

judeteana-iasi-trimite-elevii-talentati-in-vac
110112.html

anta-- Biblioteca Judeţeană Iaşi trimite elevii talentaţi în 
vacanţă!

201 25-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=36403 Inaugurarea Centrului Cultural Multifuncțional pentru 
Vârsta a Treia

202 25-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/eveniment
dedicat-mariei-tanase-la-biblioteca-gh-asa

-muzical-
chi/

Eveniment muzical dedicat Mariei Tănase la Biblioteca 
„Gh. Asachi”

203 25-sep. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/cent

pentru-batranii-din-iasi-inaugurat-la-biblioteca-
2527563.html

ru-cultural-
judeteana- Centru cultural pentru batranii din Iasi, inaugurat la 

Biblioteca Judeteana

204 26-sep. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Inaug

Centrului-Cultural-Multifunctional-pentru-Varsta
Iasi-/40623

urarea-
-a-Treia-la- Inaugurarea Centrului Cultural Multifuncţional pentru 

Vârsta a Treia, la Iaşi

205 26-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/26/elevii-si-liceenii-in
devina-prozatori/

vitati-sa- Elevii şi liceenii invitaţi să devină prozatori

206 27-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/politistii-ieseni-in-misiune-la-
judeteana-392167

biblioteca- Poliţiştii ieşeni, în misiune la Biblioteca Judeţeană

207 27-sep. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Sigura

conteaza-Saptamana-prevenirii-criminalitatii-la-
Asachi/40693

nta-TA-
Biblioteca- Siguranţa TA contează! – Săptămâna prevenirii 

criminalităţii, la Biblioteca Asachi



http://www Astăzi lansat Săptămâna Prevenirii Criminalităţii

208 27-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=36518 Poliţiştii ieşeni, prezenţi la Biblioteca Judeţeană Gh 
Asachi

209 27-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/saptamana-p
criminalitatii/

revenirii-  Săptămâna prevenirii criminalității

210 27-sep. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/poli
in-misiune-la-biblioteca-judeteana-2530862

tistii-ieseni-
.html Politistii ieseni, in misiune la Biblioteca Judeteana

211 28-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/centru-cultural-pentru-batrani-
la-iasi-foto-392431

inaugurat- Centru cultural pentru bătrâni, inaugurat la Iaşi - FOTO

212 28-sep. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/politistii-prezenti-printre-ie
saptamana-prevenirii-criminalitatii-3924

seni-in-
40

Poliţiştii, prezenţi printre ieşeni, în Săptămâna Prevenirii 
Criminalităţii

213 28-sep. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/cent
pentru-batrani-inaugurat-la-iasi-foto-253293

ru-cultural-
0.html Centru cultural pentru batrani, inaugurat la Iasi - FOTO

214 30-sep. Bună Ziua Iaş http://www.bzi.ro/astazi-s-a-lansat-saptamana-i .bzi.ro/astazi-s-a-lansat-saptamana-prevenirii-
criminalitatii-update-foto-videio-39260

prevenirii- Astăzi s-a lansat "Săptămâna Prevenirii Criminalităţii" -
3

 s-a     - 
UPDATE FOTO-VIDEO

215 30-sep. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/ias

de-filit-zeci-de-evenimente-in-cadrul-festiva
110947.html

ul-cuprins-
lului-- Iaşul, cuprins de FILIT. Zeci de evenimente în cadrul 

festivalului

216 30-sep. Iaşi Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/siguranta-ta-con

%E2%80%93-saptamana-prevenirii-criminali
biblioteca-asachi/71787/

teaza-
tatii-la- Siguranţa TA contează! – Săptămâna prevenirii 

criminalităţii, la Biblioteca Asachi

217 30-sep. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/?p=36577 “Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” la Iaşi

218 30-sep. Iaşul Cultural
http://www.culturainiasi.ro/news/3/4057/Ia%C5%
+cuprins+de+FILIT.+Zeci+de+evenimente+%C3

drul+festivalului.html

9Fiul%2C
%AEn+ca Iaşiul, cuprins de FILIT. Zeci de evenimente în cadrul 

festivalului

219 30-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/social/saptamana-ac
dedicata-prevenirii-criminalitatii/

easta-este-  Săptămâna aceasta este dedicată prevenirii criminalității

220 30-sep. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/iasiul-cuprin
zeci-de-evenimente-in-cadrul-festivalulu

s-de-filit-
i/

Iaşiul, cuprins de FILIT. Zeci de evenimente în cadrul 
festivalului

221 30-sep. News M http://newsm.ro/2013/09/30/acum-la-palas-atent
galerie-foto/

ie-la-hoti- Acum, la Palas: ”Atenție la hoți!” (GALERIE FOTO)



226 Ziarul de Iaşi i ii i i li ii l l 4 h

222 30-sep. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/a
lanseaza-saptamana-prevenirii-criminalitatii-253

stazi-se-
4066.html Astazi se lanseaza "Saptamana Prevenirii Criminalitatii"

223 30-sep. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/as
lansat-saptamana-prevenirii-criminalitatii-upd

2534817.html

tazi-s-a-
ate-foto- Astazi s-a lansat "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" - 

UPDATE FOTO

224 30-sep. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/as

lansat-saptamana-prevenirii-criminalitatii-update
2535061.html

tazi-s-a-
-foto-videio Astazi s-a lansat "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" - 

UPDATE FOTO-VIDEO

225 30-sep. Top Iaşi
http://www.topiasi.ro/homepage/eveniment/

ia%C5%9Fiul,-cuprins-de-filit-zeci-de-eveni
%C3%AEn-cadrul-festivalului.html

4501-
mente- Iaşiul, cuprins de FILIT. Zeci de evenimente în cadrul 

festivalului

226 30-sep.30-sep. Ziarul de Iaş  i http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/astazi-ipj-da-
ii i ii i i li ii l l 24424saptamanii-preven r -cr m na tat - a-pa as--2

startul-
h

Astăzi, IPJ dă startul Săptămânii prevenirii criminalităţii, 
l l424. tm la Palas

227 1-oct. 7 Est http://www.7est.ro/viata/cultura/item/5588-iasiul
filit-zeci-de-evenimente-in-cadrul-festivalulu

-cuprins-de
i.html

Iaşiul, cuprins de FILIT. Zeci de evenimente în cadrul 
festivalului

228 1-oct. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Iasiul-cu
FILIT.-Zeci-de-evenimente-in-cadrul-festivalu

prins-de-
lui/40757

Iaşiul, cuprins de FILIT. Zeci de evenimente în cadrul 
festivalului

229 1-oct. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/s-

primul-centru-cultural-multifunctional-din-
111217.html

a-deschis-
iasi--

De Ziua Internaţională a Vârstnicilor
S-a deschis primul Centru Cultural Multifuncțional din 

Iaşi

230 1-oct. Iaşul Oficial
http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-%E2%8

conferinta-de-presa-pentru-lansarea-saptamanii-n
prevenire-a-criminalitatii/8491/

0%A2-
ationale-de Conferința de presă pentru lansarea Săptămânii naţionale 

de prevenire a criminalităţii

231 1-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/01/evenimente-cadrul-filit/ Evenimente în cadrul FILIT

232 2-oct. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/castigatorii-concursului-politis
zi-au-fost-premiati-azi-foto-393161

t-pentru-o- Câştigătorii concursului POLIŢIST PENTRU O ZI au 
fost premiaţi azi - FOTO

233 2-oct. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/cursuri-limba-en
seniori/70671/

gleza- Cursuri gratuite de limbă engleză pentru seniori la 
American Corner Iași



234 2-oct. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/arhiva/?p=36762 Festivitate de premiere: “Politist pentru o zi”

235 2-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/scolarii-au
regulile-de-baza-pentru-siguranta-personala-gal

-invatat-
erie-foto/

 Școlarii au învățat regulile de bază pentru siguranța 
personală (Galerie foto)

236 3-oct. Xpress Moldova http://ex-press.ro/elevi-ieseni-premiati-in-cadrul-
politist-pentru-o-zi-foto/

concursului Elevi ieșeni premiați în cadrul concursului “Polițist 
pentru o zi”…(FOTO) 

237 4-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/alege-filmu
vrei-sa-l-vezi-la-seara-de-film-american

l-pe-care-
/

Alege filmul pe care vrei să-l vezi la seara de film 
american

238 4-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/04/lectii-de-pr
criminalitatii-pentru-elevii-ieseni/

evenire- Lecţii de prevenire a criminalităţii, pentru elevii ieşeni

239 5-oct. News M http://newsm.ro/2013/10/05/peste-1-300-de-elev
de-politisti/

i-instruiti- Peste 1.300 de elevi instruiţi de poliţişti

240 6-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/06/alege-filmul-p
sa-l-vizionezi/sa l vizionezi/

e-carevrei- Alege filmul pe care vrei să-l vizionezi!

241 7-oct. Agenţia de carte http://www.agentiadecarte.ro/2013/10/%E2%80%
na-literara%E2%80%9D-la-iasi/

9Cnoctur “Nocturna literară” la Iaşi

242 8-oct. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/conferinta/nocturna-lite
biblioteca

rara-la- Nocturnă Literară, la bibliotecă

243 8-oct. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/publicul-este-invitat-la-noctur
de-sarbatorile-iasului-394269

na-literara- Publicul este invitat la Nocturnă Literară, de Sărbătorile 
Iaşului

244 8-oct. iasiciteste.ro http://iasiciteste.ro/arhiva/?p=37199 Nocturnă Literară de Zilele Iaşilor, la Biblioteca Asachi

245 8-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-iasi-recr
voluntari/8645/

uteaza- Biblioteca Judeţeană Iaşi recrutează voluntari

246 8-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/seara-de-film-la-american-corner-iasi/8641/ Seară de film la American Corner Iaşi

247 8-oct. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/pub

invitat-la-nocturna-literara-de-sarbatorile-ia
2547305.html

licul-este-
sului- Publicul este invitat la Nocturna Literara, de Sarbatorile 

Iasului

248 9-oct. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/n
literara-la-biblioteca-a-asachia--112399.h

octurna-
tml

Lecturi publice, în cadrul „Sărbătorilor Iaşilor”
Nocturnă literară la Biblioteca „Asachi”

249 9-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-gh-as
%E2%80%A2-vizionarea-filmului-falling-in-lo

achi-
ve/8676/ Vizionarea filmului „Falling in Love”



250 9-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-gh-as
%E2%80%A2-nocturna-literara/8671/

achi-  Nocturnă Literară

251 9-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/maraton-literar-nocturn/  Maraton literar nocturn

252 9-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/09/nocturna-literara/ Nocturna literară

253 10-oct. News M http://newsm.ro/2013/10/10/nocturna-literara-la-
judeteana/

biblioteca- Nocturnă Literară la Biblioteca Judeţeană

254 11-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/11/american-corn
gratuite/

er-cursuri- American corner – Cursuri gratuite

255 11-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/11/nocturna-li
intalnire-emotionanta/

terara-o- Nocturna literară – o întâlnire emoţionantă (GALERIE 
FOTO)

256 12-oct. Info Iaşi http://infois.ro/?p=7638 Programul ”Sărbătorilor Iașilor” – duminică, 13 
octombrie 2013

257 15-oct. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/b
judeteana-a-gh-asachia-recruteaza-voluntari--11

iblioteca-
3533.html

„Voluntariat la bibliotecă”
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” recrutează voluntari

258 15-oct. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant
proza-pentru-elevi-cu-premii-atractive--1132

/concurs-de
85.html Concurs de proză pentru elevi, cu premii atractive

259 15-oct. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/concursul-de-volume
de-proza-ionel-teodoreanu/72775/

-colective- Concursul de volume colective de proză „Ionel 
Teodoreanu”

260 15-oct. News M http://newsm.ro/2013/10/15/ocazie-pentru-ele
demonstra-talentul-literar/

vi-de-si- Ocazie pentru elevi de a-şi demonstra talentul literar

261 16-oct. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/stagiu/biblioteca-gh-asachi-
voluntari

recruteaza- Biblioteca Gh. Asachi recrutează voluntari

262 16-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/biblioteca-jud
asachi-iasi-recruteaza-voluntari/

eteana-gh- Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași recrutează 
voluntari

263 17-oct. Info Apollonia 
http://www.infoapollonia.ro/cultura/liviu-bra

conferentiaza-pe-tema-elitelor-iesene-in-contextu
al-secolului-al-xix-lea/

tescu-
l-cultural-  Liviu Brătescu conferențiază pe tema elitelor ieșene în 

contextul cultural al secolului al XIX-lea

264 17-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/17/elitele-istoria-recenta/ Elitele, în istoria recentă



ș

in

265 17-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/17/nocturna-li
intalnire-emotionanta-2/

terara-o- Nocturna literară – o întâlnire emoţionantă

266 18-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/petrece-de-ha
biblioteca-gh-asachi-din-iasi/

lloween-la Petrece de Halloween la Biblioteca „Gh. Asachi” din Iași

267 19-oct. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/conferinta-de-exceptie-la-bi
judeteana-iasi-396539

blioteca- Conferinţă de excepţie la Biblioteca Judeţeană Iaşi

268 19-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/sarbatoriti-
dictionarul-biobibliografic-al-elitelor-iese

in-cetate-
ne/

 „Sărbătoriți în cetate”, dicționarul biobibliografic al 
elitelor ieșene

269 19-oct. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/con
exceptie-la-biblioteca-judeteana-iasi-256422

ferinta-de-
1.html Conferinta de exceptie la Biblioteca Judeteana Iasi

270 21-oct. 7 Est

http://www.7est.ro/viata/cultura/item/6569-unul-
mai-cunoscuti-analisti-politici-americani-vine

istoricul-larry-watts-isi-va-prezenta-cartile-despr
in-cadrul-filit.htmlcadrul filit.html

dintre-cei-
-la-iasi-
e-romania-

Unul dintre cei mai cunoscuți analiști politici americani 
vine la Iași. Istoricul Larry Watts î i va prezenta cărțile 

despre România în cadrul FILIT

271 21-oct. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/un-istoric-american-se-intaln
publicul-din-iasi-396778

este-cu- Un istoric american se intalneste cu publicul din Iasi

272 22-oct. Agenda de Iaşi
http://www.agendadeiasi.ro/actualitate/3772

programul-integral-al-festivalului-international-d
si-traduceri-filit.html

5-iata-
e-literatura- Iată programul integral al Festivalului Internaţional de 

Literatură şi Traduceri (FILIT)

273 22-oct. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Istoricul
Larry-Watts-va-prezenta-cartile-sale-despre-Ro

Biblioteca-Judeteana-Iasi-/41395

-american-
mania-la- Istoricul american Larry Watts va prezenta cărţile sale 

despre România la Biblioteca Judeţeană Iaşi

274 22-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/festivalul-international-de-lite
traducere-programul-zilei-de-miercuri-23-octom

ratura-si-
brie/8959/

Programul Festivalului Internațional de Literatură și 
Traducere

275 23-oct. 24:ORE http://24-ore.ro/?p=5147 Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” își aniversează 
semicentenarul

276 23-oct. 7 Est
http://www.7est.ro/actualitate/educatie/item

semicentenarul-liceului-teoretic-dimitrie-cantem
1963-2013.html

/6690-
ir-din-iasi- Semicentenarul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, 

din Iași: 1963 – 2013

277 23-oct. Bună Ziua Iaşi
http://www.bzi.ro/liceul-teoretic-dimitrie-cante
aniverseaza-semicentenarul-vezi-programul-c

397212

mir-iasi-
omplet- Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" Iaşi aniversează 

semicentenarul. Vezi PROGRAMUL COMPLET



la  

278 23-oct. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Semice
Liceului-Teoretic-Dimitrie-Cantemir-din-Iasi

ntenarul-
/41463

Semicentenarul Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" 
din Iaşi

279 23-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-gh-asac
%E2%80%A2-ora-de-muzica-giuseppe-verd

hi-iasi-
i/9030/ Ora de muzică – Giuseppe Verdi

280 23-oct. Info Iaşi http://infois.ro/?p=7847 Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din Iași își 
aniversează semicentenarul

281 23-oct. Tele M http://stiri.telem.ro/stiri/filit-le-da-liber-liceenilor--697.html FILIT le dă liber liceenilor

282 23-oct. Xpress Moldova http://ex-press.ro/semicentenarul-liceului-teoreti
cantemir-iasi-vezi-programul-manifestari

c-dimitrie-
lor/

Semicentenarul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” 
Iași. Vezi programul manifestărilor… 

283 24-oct. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/conferinta/larry-watts-si-ca
despre-romania

rtile-sale- Larry Watts şi cărţile sale despre România

284 24-oct. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/manifestari-la-aniversarea-a-50
la-fondarea-liceului-dimitrie-cantemir-397fondarea liceului dimitrie cantemir 397350

-de-ani-de-
350

Manifestări la aniversarea a 50 de ani de la fondarea 
liceului Dimitrie Cantemirliceului Dimitrie Cantemir

285 24-oct. Iaşul Oficial
http://e-iasi.info/biblioteca-judeteana-gh-as

%E2%80%A2-american-corner-va-invita-la-
casablanca/9083/

achi-
filmul- American Corner vă invită la filmul „Casablanca”

286 24-oct. Info Iaşi http://infois.ro/?p=7895 Programul FILIT – vineri, 25 octombrie

287 24-oct. News M http://newsm.ro/2013/10/24/s-r-principele-radu
liceul-teoretic-d-cantemir/

-vine-la- A.S.R. Principele Radu vine la Liceul Teoretic „D. 
Cantemir”

288 25-oct. Bună Ziua Iaşi
http://www.bzi.ro/istoria-recenta-a-romaniei-in-

unui-american-vezi-detaliile-evenimentului-de
397704

viziunea-
-la-iasi- Istoria recenta a Romaniei, in viziunea unui american. 

Vezi detaliile evenimentului de la Iasi

289 25-oct. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/isto

a-romaniei-in-viziunea-unui-american-vezi-d
evenimentului-de-la-iasi-2573202.htm

ria-recenta-
etaliile-
l

Istoria recenta a Romaniei, in viziunea unui american. 
Vezi detaliile evenimentului de la Iasi

290 25-oct. Tele M
http://stiri.telem.ro/stiri/istoria-romaniei-in-viziun

watts-istoricul-prezinta-la-iasi-doua-carti-desp
noastra--740.html

ea-lui-larry
re-tara- Istoria României, în viziunea lui Larry Watts. Istoricul 

prezintă la Iaşi două cărţi despre ţara noastră

291 26-oct. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/lite
consum-din-romania-fata-in-fata-cu-traducatori

115371.html

ratura-de-
i-straini-- Literatura de consum din România, faţă în faţă cu 

traducătorii străini



292 26-oct. Iaşi Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/istoricul-american-la

va-prezenta-cartile-sale-despre-romania-la-bib
judeteana-iasi/73491/

rry-watts-
lioteca- Istoricul american Larry Watts va prezenta cărţile sale 

despre România la Biblioteca Judeţeană Iaşi

293 27-oct. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=13725
a=biblioteca

&indentific Semicentenarul Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" 
din Iași

294 28-oct. Evenimentul http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/filit
pariul-iasului-cu-marea-literatura--115567

-a-castigat-
.html FILIT a câştigat pariul Iaşului cu marea literatură

295 28-oct. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/filit-a-castigat-pariul-iasului-c
literatura/9105/

u-marea- FILIT a câştigat pariul Iaşului cu marea literatură

296 29-oct. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/10/29/presedintele-c
judetean-iasi-multumit-de-evolutia-fili

onsiliului-
t/

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, mulţumit de 
evoluţia FILIT

297 30-oct. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/neratacitel
eveniment-dedicat-publicistei-georgeta-resteveniment dedicat publicistei georgeta resteman/

e-rostiri-
eman/

„Nerătăcitele rostiri” – eveniment dedicat publicistei 
Georgeta RestemanGeorgeta Resteman

298 31-oct. Agenda de Iaşi

http://www.agendadeiasi.ro/cultura/37903-dum
noiembrie-2013,-iesenii-sunt-invitati-la-bibliotec
gh-asachi-,-acolo-unde-vor-avea-ocazia-sa-o-cu

georgeta-resteman,-scriitoare-de-origine-roma
desfasoara-o-intensa-activitate-culturala-in-cip

inica-3-
a-judeteana
noasca-pe-
na,-care-
ru.html

Duminica 3 noiembrie 2013, iesenii sunt invitati la 
Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi", acolo unde vor avea 

ocazia sa o cunoasca pe Georgeta Resteman, scriitoare de 
origine romana, care desfasoara o intensa activitate 

culturala in Cipru

299 31-oct. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/eveniment-cultural-inedit-la-b
judeteana-iasi-398784

iblioteca- Eveniment cultural inedit la Biblioteca Judeţeană Iaşi

300 31-oct. Info Iaşi http://infois.ro/?p=7992 Întâlnire cu lirica Georgetei Resteman

301 31-oct. Presa Online http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ev
cultural-inedit-la-biblioteca-judeteana-iasi-2581

eniment-
635.html Eveniment cultural inedit la Biblioteca Judeteana Iasi

302 1-nov. Agenda de Iaşi

http://www.agendadeiasi.ro/actualitate/comun
presa/37925-biblioteca-judeteana-iasi-lanseaza-co

creatie-literara-in-proza-%E2%80%9Eion
teodoreanu%E2%80%9D-termenul-limita-de-de

volumului-este-15-aprilie-2014.html

icate-de-
ncursul-de
el-
punere-a-

Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează Concursul de creaţie 
literară în proză „Ionel Teodoreanu”! Termenul limită de 

depunere a volumului este 15 aprilie 2014



303 2-nov. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Intaln

scriitoarea-Georgeta-Resteman-la-Biblioteca-Jud
Asachi-Iasi-/41783

ire-cu-
eteana-Gh.- Întâlnire cu scriitoarea Georgeta Resteman la Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi

304 3-nov. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/

gratuite-de-nutritie-la-biblioteca-judeteana-a-gh
116699.html

ateliere-
-asachia--

„Exist, deci mi-e foame” continuă!
Ateliere gratuite de nutriţie la Biblioteca Judeţeană „Gh. 

Asachi”

305 3-nov. Iaşi Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/noi-ateliere-gratuite-

la-biblioteca-judeteana-%E2%80%9Egh
asachi%E2%80%9D-9-23-noiembrie/745

de-nutritie-
-

31/

Noi ateliere gratuite de nutriţie la Biblioteca Judeţeană 
„Gh. Asachi”

306 3-nov. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/intalnire-cu-sciitoare
restemancipru/74244/

-georgeta- Întâlnire cu scriitoarea Georgeta Resteman (Cipru)

307 3-nov. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/ateliere-gratuite-de-
biblioteca-judeteana-gh-asachi.html

nutritie-la- Ateliere gratuite de nutriție la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”

308 3-nov. Ziarul de Iaşi http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ateliere-gratuite-d
la-biblioteca-judeteana-a-gh-asachia--28434

e-nutritie-
.html

Ateliere gratuite de nutriție la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”

309 4-nov. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/cursuri-de-bune-maniere-p
adolescentii-din-iasi-certati-cu-legea-399

entru-
513

Cursuri de bune maniere pentru adolescenţii din Iaşi 
certaţi cu legea

310 4-nov. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/14-
in-evidenta-serviciului-de-probatiune-invata-cod

maniere--116885.html

tineri-aflati-
ul-bunelor-

La Biblioteca Judeţeană Iaşi,
14 tineri aflaţi în evidenţa Serviciului de Probaţiune 

învaţă codul bunelor maniere

311 4-nov. Iaşi Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/noi-ateliere-gratuite-

la-biblioteca-judeteana-%E2%80%9Egh
asachi%E2%80%9D-9-23-noiembrie/745

de-nutritie-
-

31/

Noi ateliere gratuite de nutritie la Biblioteca Judeţeană 
„Gh. Asachi”

312 4-nov. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/stiinta/noi-ateliere-d
organizate-de-biblioteca-gh-asachi-iasi

e-nutritie-
/

Noi ateliere de nutriție, organizate de Biblioteca Gh. 
„Asachi” Iași

313 4-nov. Tele M http://stiri.telem.ro/stiri/cursuri-de-bune-manier
tinerii-certati-cu-legea--926.html

e-pentru- Cursuri de bune maniere pentru tinerii certaţi cu legea

314 5-nov. Info Apollonia 
http://www.infoapollonia.ro/cultura/biblioteca-g

premiata-la-categoria-programe-pentru-educatie-
conferintei-future-communities/

h-asachi-
din-cadrul-

Biblioteca „Gh. Asachi”, premiată la categoria Programe 
pentru Educație din cadrul Conferinței Future 

Communities

315 6-nov. Iaşul Oficial http://e-iasi.info/american-corner-va-invita-la-film/9385/ American Corner vă invită la film!



l  de  

316 8-nov. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/program-de-orientare-in-carie
liceeni-la-biblioteca-judeteana-iasi-4004

ra-pentru-
05

Program de orientare în carieră pentru liceeni, la 
Biblioteca Judeţeană Iaşi

317 8-nov. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Progr

orientare-in-cariera-pentru-liceeni-cu-sprijinul-M
lansat-la-Biblioteca-Judeteana-Iasi/4198

am-de-
icrosoft-

3

Program de orientare în carieră pentru liceeni, cu 
sprijinul Microsoft, lansat la Biblioteca Judeţeană Iaşi

318 8-nov. Tele M http://stiri.telem.ro/stiri/elevii-de-liceu-invata
elaboreze-propriul-plan-de-cariera--1052.h

ti-sa-isi-
tml

Elevii de liceu, învăţaţi să îşi elaboreze propriul plan de 
carieră

319 11-nov. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/bursa/concursul-de-creatie
winter-wonderland

-literara- Concursul de creaţie literară “Winter Wonderland”

320 11-nov. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=13806 Program de orientare în carieră pentru liceeni, cu 
sprijinul Microsoft, lansat la Biblioteca Judeţeană Iaşi

321 11-nov. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/a-

opportunitiesa-program-de-orientare-profesiona
li i 117874 h lliceeni--117874.htm

opening-
la-pentru-

Biblioteca Judeţeană Iaşi, cu sprijinul Microsoft, 
lansează:

„Opening Opportunities”, program de orientare „Opening Opportunities , program orientare
profesională pentru liceeni

322 11-nov. Info Apollonia 
http://www.infoapollonia.ro/invatamant/liceen

participa-la-un-program-educational-sprijinit-de-
romania/

ii-ieseni-
microsoft-  Liceenii ieșeni participă la un program educațional 

sprijinit de Microsoft România

323 11-nov. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/biblioteca-jud
asachi-celebreaza-ziua-independentei-polo

eteana-gh-
niei/

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” celebrează Ziua 
Independenței Poloniei

324 12-nov. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/opening-opportu
iasi/74963/

nities- Program de orientare în carieră pentru liceeni, cu 
sprijinul Microsoft, lansat la Biblioteca Judeţeană Iaşi

325 12-nov. Iaşul Oficial
http://e-iasi.info/program-de-orientare-in-carier

liceeni-cu-sprijinul-microsoft-lansat-la-biblioteca
iasi/9534/ 

a-pentru-
-judeteana- Program de orientare în carieră pentru liceeni, cu 

sprijinul Microsoft, lansat la Biblioteca Județeană Iași

326 13-nov. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/concurs-de-creatie-literara-la-
judeteana-iasi-401346

biblioteca- Concurs de creatie literara la Biblioteca Judeteana Iasi

327 13-nov. Edu Manager http://www.edumanager.ro/articol.php?id=13823
a=biblioteca

&indentific Biblioteca  Judeţeană Iaşi lansează un concurs de creaţie 
literară în limba engleză pentru elevi



ă

328 14-nov. 7 Est
http://www.7est.ro/viata/timp-liber/item/7830-b
judeteana-iasi-lanseaza-concursul-de-creatie-li

limba-engleza-winter-wonderland.htm

iblioteca-
terara-in-
l

Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează concursul de creaţie 
literară în limba engleză Winter Wonderland

329 14-nov. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/ateliere-de-initiere-in-spiritu
biblioteca-judeteana-iasi-401583

alitate-la- Ateliere de initiere in spiritualitate la Biblioteca 
Judeteana Iasi

330 14-nov. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Ateliere-

in-spiritualitatea-contemporana-la-Biblioteca-J
Iasi/42121

de-initiere-
udeteana- Ateliere de initiere in spiritualitatea contemporana la 

Biblioteca Judeteana Iasi

331 14-nov. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Bibl

Judeteana-Iasi-lanseaza-concursul-de-creatie-li
limba-engleza-Winter-Wonderland/4211

ioteca-
terara-in-
2

Biblioteca Judeteana Iasi lanseaza concursul de creatie 
literara in limba engleza Winter Wonderland

332 14-nov. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/winter-wonderland-iasi/75689/ „Winter Wonderland”, concurs de creație literară în 
limba englezălimba englez

333 14-nov. Iaşi Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/ateliere-de-initie

spiritualitatea-contemporana-la-biblioteca-jud
iasi/75276/

re-in-
eteana- Ateliere de iniţiere în spiritualitatea contemporană la 

Biblioteca Judeţeană Iaşi

334 14-nov. Iaşul Cultural
http://www.culturainiasi.ro/news/3/4154/Concur
%C5%A3ie+literar%C4%83+%C3%AEn+limba

C4%83+-+Winter+Wonderland.html

s+de+crea
+englez% Concurs de creaţie literară în limba engleză - Winter 

Wonderland

335 14-nov. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/invatamant/concurs-
in-limba-engleza-pentru-elevi/

de-creatie-  Concurs de creație în limba engleză pentru elevi

336 14-nov. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/11/14/concurs-lite
engleza/

rar-limba- Concurs literar în limba engleză

337 14-nov. Ziare Live
http://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judetea

lanseaza-concursul-de-creatie-literara-in-limba
winter-wonderland.html

na-iasi-
-engleza- Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează concursul de creaţie 

literară în limba engleză Winter Wonderland

338 15-nov. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/bursa/concursul-de-creatie
winter-wonderland

-literara- Concursul de creatie literara “Winter Wonderland”

339 18-nov. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/j

filmelor-americane-la-biblioteca-judeteana-a-gh
118916.html

oia-ziua-
-asachia--

American Corner's Movie Club
Joia, ziua filmelor americane la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi”



344 Ziare Live i d l i l i i j d i i h l i

340 19-nov. 7 Est
http://www.7est.ro/actualitate/educatie/item/8036

corner-s-movie-club-seri-de-filme-gratuite-la-b
judeteana-iasi.html

-american-
iblioteca- American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 

Biblioteca Judeţeană Iaşi

341 19-nov. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/american-corners-m
iasi/75587/

ovie-club- American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 
Biblioteca Judeţeană Iaşi

342 19-nov. Iaşul Cultural

http://www.culturainiasi.ro/news/1/4170/+Ameri
r%E2%80%99s+Movie+Club+%E2%80%93+se
e+gratuite+la+Biblioteca+Jude%C5%A3ean%C4

C5%9Fi.html

can+Corne
ri+de+film
%83+Ia%

American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 
Biblioteca Judeţeană Iaşi

343 19-nov. Tele M
http://stiri.telem.ro/stiri/american-cornera-s-mov

seri-de-filme-gratuite-la-biblioteca-judeteana
1282.html

ie-club-a-
-iasi-- American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 

Biblioteca Judeţeană Iaşi

344 19-nov.19-nov. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/american-corners-m
i d fil i l bibli j dser - e-fi me-gratu te- a-b bl oteca- u eteana-

ovie-club-
i i h l

American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 
ibli d ias . tm Biblioteca Judeţeană Iaş

345 21-nov. Nova Apollonia http://novaapollonia.ro/2013/11/21/american-corner/ American Corner

346 22-nov. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/ampla-campanie-impotriva-v
domestice-la-iasi-403051

iolentei- Ampla campanie impotriva violentei domestice, la Iasi

347 23-nov. News M http://newsm.ro/2013/11/23/spune-nu-violentei-familie/ Spune „Nu“ violenţei în familie!

348 24-nov. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/winter-wonderland-iasi/75689/ „Winter Wonderland”, concurs de creație literară în 
limba engleză

349 24-nov. Resurse Start

http://www.re-start.ro/index.php/restart
cariera/competitii/2855-biblioteca-judeteana-gh-

a-lansat-cea-de-a-iv-a-editie-a-concursului-de
literara-in-limba-engleza-winter-wonderl

-
asachi-iasi-
-creatie-
and

Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” Iași a lansat cea de-a 
IV-a ediţie a Concursului de creaţie literară în limba 

engleză ”Winter Wonderland”

350 25-nov. Alt Iaşi http://vreau.altiasi.ro/workshop/ornamente-de-craciun Ornamente de Craciun

351 25-nov. Bună Ziua Iaşi
http://www.bzi.ro/ampla-actiune-a-politistilor-ies
internationala-pentru-eliminarea-violentei-asupra

foto-403592

eni-de-ziua
-femeilor- Ampla actiune a politistilor ieseni, de Ziua Internationala 

pentru Eliminarea Violentei Asupra Femeilor – FOTO

352 25-nov. Resurse Start
http://www.re-start.ro/index.php/2859-american
movie-club-seri-de-filme-gratuite-la-biblioteca-

iasi

-corners-
judeteana- American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 

Biblioteca Județeană Iași

353 26-nov. 24:ORE http://24-ore.ro/?p=5630 Concurs de creaţie literară în limba engleză



354 29-nov. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/initiere-in-spiritualitate-contem
biblioteca-judeteana-iasi-404486

porana-la- Initiere in spiritualitate contemporana la Biblioteca 
Judeteana Iasi

355 29-nov. Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/b
judeteana-iasi-lanseaza-un-nou-program-de-de

personala--120645.html

iblioteca-
zvoltare-

„BiblioZen - Iniţiere în spiritualitatea contemporană”
Biblioteca Judeţeană Iaşi lansează un nou program de 

dezvoltare personală

356 3-dec. 7 Est
http://www.7est.ro/viata/cultura/item/8710-ameri

s-movie-club-cetateanul-kane-la-biblioteca-ju
iasi.html

can-corner-
deteana- American Corner’s Movie Club. „Cetățeanul Kane”, la 

Biblioteca Județeană Iași

357 3-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/filme-celebre-din-cinemato
americana-prezentate-la-biblioteca-judeteana-ia

grafia-
si-405171

Filme celebre din cinematografia americana prezentate la 
Biblioteca Judeteana Iasi

358 3-dec. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/America
Movie-Club-la-Biblioteca-Judeteana-Gh.-Asachi

n-Corners-
-Iasi/42646

American Corner’s Movie Club, la Biblioteca Judeteana 
Gh. Asachi Iasi

359 3-dec. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/american-corners-m
iasi/75587/

ovie-club- American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 
Biblioteca Judeţeană Iaşi

360 3-dec. Iaşul Cultural

http://www.culturainiasi.ro/news/1/4170/+Ameri
r%E2%80%99s+Movie+Club+%E2%80%93+se
e+gratuite+la+Biblioteca+Jude%C5%A3ean%C4

C5%9Fi.html

can+Corne
ri+de+film
%83+Ia%

American Corner’s Movie Club – seri de filme gratuite la 
Biblioteca Judeţeană Iaşi

361 3-dec. Tele M http://stiri.telem.ro/stiri/seri-de-filme-americ
biblioteca-gheorghe-asachi--1627.htm

ane-la-
l Seri de filme americane la Biblioteca "Gheorghe Asachi"

362 3-dec. Ziare Live http://www.ziarelive.ro/stiri/american-corners-m
cetateanul-kane-la-biblioteca-judeteana-iasi

ovie-club-
.html

American Corner’s Movie Club. „Cetățeanul Kane”, la 
Biblioteca Județeană Iași

363 4-dec. Info Apollonia http://www.infoapollonia.ro/cultura/american-cor
club/

ners-movie  American Corner’s Movie Club

364 5-dec. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Biblioze
de-initiere-in-spiritualitatea-contemporana-la-B

Judeteana-Iasi/42713

n-ateliere-
iblioteca- Bibliozen - ateliere de initiere in spiritualitatea 

contemporana la Biblioteca Judeteana Iasi

365 6-dec. 7 Est
http://www.7est.ro/viata/cultura/item/8847-biblio
in-spiritualitatea-contemporana-la-biblioteca-jud

asaci-iasi.html

zen-initiere
eteana-gh- BiblioZen - Iniţiere în spiritualitatea contemporană, la 

Biblioteca Județeană „Gh. Asaci” Iași



366 6-dec. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Biblioze
de-initiere-in-spiritualitatea-contemporana-la-B

Judeteana-Iasi/42729

n-ateliere-
iblioteca- Bibliozen - ateliere de initiere in spiritualitatea 

contemporana la Biblioteca Judeteana Iasi

367 6-dec. Iaşi Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/ateliere-de-initie

spiritualitatea-contemporana-la-biblioteca-jud
iasi/75276/

re-in-
eteana- Ateliere de iniţiere în spiritualitatea contemporană la 

Biblioteca Judeţeană Iaşi

368 6-dec. Iaşul Cultural

http://www.culturainiasi.ro/agenda/2/26471/Bib
+ateliere+de+ini%C5%A3iere+%C3%AEn+spir
contemporan%C4%83++la+Biblioteca+Jude%C5

C4%83+Ia%C5%9Fi.html

liozen+-
itualitatea+
%A3ean%

Bibliozen - ateliere de iniţiere în spiritualitatea 
contemporană la Biblioteca Judeţeană Iaşi

369 11-dec. Agenda de Iaşi

http://www.agendadeiasi.ro/actualitate/evenime
bibliozen-ateliere-de-initiere-in-spiritualitatea-co

la-biblioteca-judeaeana-iasi,-sambata-14-dec
2013.html2013.html

nt/38779-
ntemporana
embrie-

Bibliozen - ateliere de initiere in spiritualitatea 
contemporana la Biblioteca Judeaeana Iasi, sambata 14 

decembrie 2013

370 13-dec. 7 Est
http://www.7est.ro/actualitate/educatie/item/916

gratuite-de-limba-engleza-pentru-seniori-la-amer
iasi.html

5-cursuri-
ican-corner Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori la 

American Corner Iași

371 13-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/atelier-de-initiere-in-spiritualit
la-biblioteca-judeteana-iasi-407256

ate-maine- Atelier de initiere in spiritualitate maine la Biblioteca 
Judeteana Iasi

372 13-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/pensionarii-care-au-urmat-cu
engleza-premiati-la-biblioteca-judeteana-iasi-fo

rsuri-de-
to-407215

Pensionarii care au urmat cursuri de engleza premiati la 
Biblioteca Judeteana Iasi - FOTO

373 13-dec. Cronica de Iaşi
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Cursuri-g

limba-engleza-pentru-seniori-la-American-Cor
/42977

ratuite-de-
ner-Iasi- Cursuri gratuite de limba engleza pentru seniori la 

American Corner Iasi

374 14-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/biblioteca-asachi-cere-primar
pentru-a-nu-ramane-pe-drumuri-40745

iei-spatii-
3

Biblioteca Asachi cere Primariei spatii pentru a nu 
ramane pe drumuri

375 14-dec. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/bi

asachi-cere-primariei-spatii-pentru-a-nu-ramane-p
2650343.html

blioteca-
e-drumuri- Biblioteca Asachi cere Primariei spatii pentru a nu 

ramane pe drumuri

376 16-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/biblioteca-asachi-cere-prima
spatii-pentru-a-nu-ramane-pe-drumuri-407

riei-doua-
529

Biblioteca Asachi cere primariei doua spatii pentru a nu 
ramane pe drumuri



http://newsm

377 16-dec. Iaşi Fun http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/winter-wonderland-iasi/75689/ „Winter Wonderland”, festivitatea de premiere a 
concursului de creație literară în limba engleză

378 16-dec. Iaşul Cultural http://www.culturainiasi.ro/news/3/4249/Festivit
emiere+a+concursului+Winter+Wonderland

atea+de+pr
.html

Festivitatea de premiere a concursului Winter 
Wonderland

379 16-dec. Presa Online
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/bi

asachi-cere-primariei-doua-spatii-pentru-a-nu-ra
drumuri-2651049.html

blioteca-
mane-pe- Biblioteca Asachi cere primariei doua spatii pentru a nu 

ramane pe drumuri

380 17-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/elevi-ieseni-premiati-la-bib
judeteana-iasi-407922

lioteca- Elevi ieseni premiati la Biblioteca Judeteana Iasi

381 18-dec. Bună Ziua Iaşi http://www.bzi.ro/cartile-capata-viata-pentru-de
penitenciarul-iasi-408093

tinutii-din- Cartile capata viata pentru detinutii din Penitenciarul Iasi

382 18-dec. Cronica de Iaşi http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Festivi
premiere-a-concursului-Winter-Wonderland

tatea-de-
/43055

Festivitatea de premiere a concursului Winter 
Wonderland

383 19-dec. News M http://newsm.ro/2013/12/19/proiectul-si-eu-scriu.ro/2013/12/19/proiectul-si-eu-scriu-despre-
carti-la-penitenciar/

-despre- Proiectul ,,Şi eu scriu despre cărți”, la Penitenciar



7 24 ian Ziarul de Iaşi 19 7A Naţiunea a făcut la Biblioteca

ARTICOLE PRESA SCRISĂ 2013
Nr. 
crt

Data 
publicării Publicaţia Nr. Pagina Titlu articol

1 17-ian. Ziarul de Iaşi 13 6B Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" vă invită la Clubul Multicultural pentru 
vârsta a treia 

2 18-ian. Ziarul de Iaşi 14 7A Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" vă invită la Clubul Multicultural pentru 
vârsta a treia 

3 19-ian. Ziarul de Iaşi 15 6B Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" vă invită la Clubul Multicultural pentru 
vârsta a treia

4 21-ian. Ziarul de Iaşi 16 6B Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" vă invită la Clubul Multicultural pentru 
vârsta a treia 

5 22-ian. Bună Ziua Iaşi 4459 3  Cătălin Bordeianu, noul director al I.C.R. Belgrad 

6 22-ian. Ziarul de Iaşi 17 7B Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" vă invită la Clubul Multicultural pentru 
vârsta a treia 

7 24 ian- . Ziarul de Iaşi  19 7A "Unirea Naţiunea a făcut o!" la Biblioteca "Asachi""Unirea -   -o!",   "Asachi" 

8 6-feb. Bună Ziua Iaşi 4472 3  Joc riscant pentru directorul unei importante instituţii de cultură din Iaşi 

9 12-feb. Bună Ziua Iaşi 4477 3 Otilia Cazimir, aniversată la 119 ani de la naştere 

10 25-feb. Ziarul de Iaşi 46 4A Concurs de declaraţii de dragoste 

11 1-mar. Biblioteca 3 73-77  Modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură şi de atragere a publicului 
non-cititor la bibliotecă

12 22-mar. Bună Ziua Iaşi 4509 3 Concursul "Lectură - cuvânt şi imagine", la Şcoala Gimnazială "Alexandru cel 
Bun"

13 27-mar. Evenimentul 6677 7 Proiecte ambiţioase pentru Biblioteca "Gh. Asachi" 

14 30-mar. Ziarul de Iaşi 75 7A Preşcolarii şi elevii ieşenii sunt invitaţi la o incursiune în lumea cărţilor 

15 1-apr. Cronica 41365 11  Pagini subiective 

16 1-apr. Evenimentul Zilei 6763 10  Cu şcoala la Poliţie şi CNA

17 10-apr. Bună Ziua Iaşi 4525 3  Un nou director la Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"

18 22-apr. Bună Ziua Iaşi 4535 3 Ce evenimente se pregătesc la "Noaptea Bibliotecilor Româneşti", la Iaşi 



28 31 de şi 126 4A Ce  sunt ătite Iaş de Ziua

19 22-apr. Ziarul de Iaşi 94 4A Mâine este "Noaptea Bibliotecilor" 

20 23-apr. Ziarul de Iaşi 95 8B Tinerii artişti încearcă să schimbe faţa Galeriilor Comerciale

21 26-apr. Bună Ziua Iaşi 4539 7 Ultima carte a lui Ioan Holban, lansată la Biblioteca "Asachi" 

22 27-apr. Ziarul de Iaşi 99 6B Lansări de carte la Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" - volumul "Literatura 
română de azi Poezia Proza" de Ioan Holban

23 29-apr. Ziarul de Iaşi 100 7A Lansări de carte la Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" - volumul "Literatura 
română de azi Poezia Proza" de Ioan Holban

24 30-apr. Evenimentul 6706 3  Literatura română de azi, sintetizată în 1500 de pagini 

25 15-mai. Evenimentul 6718 12 Putem câştiga! Dezbatere "Evenimentul Regional al Moldovei" - Iaşi Capitală 
Culturală Europeană 2021

26 15-mai. Ziarul de Iaşi 112 7A Activităţi culturale în cadrul "Săptămânii Voluntariatului", la Biblioteca 
"Asachi"

27 30-mai. Jurnalul Naţional 6182 7 Carte monumentală lansată la Iaşi 

28 31-mai.mai. Ziarul de IaşiZiarul  Ia 126 4A Ce evenimente sunt pregătite în Iaşi de "Ziua Copilului" evenimente preg  în i   Copilului  
29 31-mai. Ziarul de Iaşi 126 8B Maraton al copiilor, astăzi şi mâine la Iaşi 

30 27-iun. Evenimentul 6755 3 Biblioteca "Asachi" redeschide Sala de Artă şi Colecţii Speciale 

31 10-iul. Bună Ziua Iaşi 4601 7 Gala premianţilor la Tabăra de Creaţie Populară "Micii meşteri din Copou" 

32 1-aug. Evenimentul 6784 9 Cursuri de vară gratuite la Biblioteca Judeţeană

33 1-aug. Ziarul de Iaşi 179 6B Cursuri de vară gratuite

34 3-aug. Ziarul de Iaşi 181 6B Cursuri de vară gratuite

35 5-aug. Ziarul de Iaşi 182 6B Cursuri de vară gratuite

36 6-aug. Ziarul de Iaşi 183 7B Cursuri de vară gratuite
37 7-aug. Ziarul de Iaşi 184 6B Cursuri de vară gratuite

38 8-aug. Evenimentul 6791 9 Ateliere gratuite de nutriţie, la bibliotecă

39 8-aug. Evenimentul 6791 9 Ateliere gratuite de nutriţie, la bibliotecă 

40 8-aug. Ziarul de Iaşi 185 6B Cursuri de vară gratuite

41 10-aug. Ziarul de Iaşi 187 6B Cursuri de vară gratuite



ş

42 12-aug. Evenimentul 6794 9 Peste 200 de ieşeni participă la Cursurile de Vară

43 12-aug. Ziarul de Iaşi 188 6B Cursuri de vară gratuite

44 13-aug. Ziarul de Iaşi 189 7B Cursuri de vară gratuite

45 14-aug. Ziarul de Iaşi 190 6B Cursuri de vară gratuite

46 14-aug. Ziarul de Iaşi 190 4A Cursurile de vară ale Bibliotecii Judeţene au debutat în forţă

47 15-aug. Ziarul de Iaşi 191 6B Cursuri de vară gratuite

49 17-aug. Ziarul de Iaşi 193 6B Cursuri de vară gratuite

50 19-aug. Ziarul de Iaşi 194 6B Cursuri de vară gratuite

51 20-aug. Ziarul de Iaşi 195 7B Cursuri de vară gratuite

52 21-aug.g Ziarul de Iaşi 196 6B Cursuri de vară gratuiteg

53 22-aug. Ziarul de Iaşi 197 6B Cursuri de vară gratuite

54 23-aug. Evenimentul 6804 3 "Tehnici corecte de gastrotehnie" - Atelierele de nutriţie continuă la Biblioteca 
Judeţeană

55 23-aug. Evenimentul 6804 3 Atelierele de nutriţie continuă la Biblioteca Judeţeană Iaşi 

56 26-aug. Ziarul de Iaşi 200 6B Cursuri de vară gratuite

57 27-aug. Ziarul de Iaşi 201 7B Cursuri de vară gratuite

58 29-aug. Ziarul de Iaşi 203 6B Cursuri de vară gratuite

59 31-aug. Ziarul de Iaşi 205 7A Vi se cer idei de promovare a lecturii 

60 10-sep. Ziarul de Iaşi 213 7B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

61 11-sep. Ziarul de Iaşi 214 6B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori
62 12-sep. Ziarul de Iaşi 215 6B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

63 14-sep. Ziarul de Iaşi 217 6B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

64 14-sep. Ziarul de Iaşi 217 7A Cursuri gratuite de limba engleză pentru pensionari



ă ă ă

65 16-sep. Ziarul de Iaşi 218 7A Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

66 17-sep. Ziarul de Iaşi 219 7B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

67 18-sep. Ziarul de Iaşi 220 6B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

68 24-sep. Ziarul de Iaşi 225 7B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

69 25-sep. Evenimentul 6832 9 Biblioteca Judeţeană Iaşi trimite elevii talentaţi în vacanţă!
70 25-sep. Ziarul de Iaşi 226 6B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

71 25-sep. Ziarul de Iaşi 226 4A  S-a dat startul concursului de creaţie literară "Ionel Teodoreanu“

72 26-sep. Ziarul de Iaşi 227 6B Cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori

73 30-sep. Biblioteca 9 266-267 Sărbătoarea "Limba Noastră cea Română" la Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova

74 30-sep. Ziarul de Iaşi 230 4A Club al pensionarilor, deschis în zona Gării

75 1-oct. Ziarul de Iaşi 231 2A FILIT l i l ă i i El ii i i l "C i î d ă i ăFILIT: ultimele preg tiri. Elevii ieşeni vor alege "Cea mai îndr git  carte a
anului 2012"

76 1-oct. Ziarul de Iaşi 231 2A Elevii vor alege "Cea mai îndrăgită carte a anului 2012“

77 9-oct. Ziarul de Iaşi 238 Sărbătorile Iaşului 2013, program complet: perioada 9-31 octombrie 2013

78 15-oct. Evenimentul 6849 9 Concurs de proză pentru elevi, cu premii atractive

79 17-oct. Nova Apollonia 14 7 Nocturna literară - o întâlnire emoţionantă

80 24-oct. Bună Ziua Iaşi 4692 3 Manifestări la aniversarea a 50 de ani de la fondarea liceului Dimitrie Cantemir 

81 25-oct. Suplimentul de cultură 414 11 Literatura de consum. Posibilităţi de traducere

82 25-oct. Ziarul de Iaşi 253 8 Supliment FILIT nr. 3 - Vineri - 25 octombrie
83 26-oct. Evenimentul 6859 2 "Literatura de consum. Posibilităţi de traducere"

84 26-oct. Ziarul de Iaşi 254 8 Supliment FILIT nr. 4 - Sâmbătă - 26 octombrie

85 28-oct. Evenimentul 6860 44 FILIT mulţumeşte tuturor partenerilor care au contribuit la reuşita primei ediţii!

86 28-oct. Ziarul de Iaşi 255 8 Supliment FILIT nr. 5 - Program



87 2-nov. Ziarul de Iaşi 259 7A Biblioteca Judeţeană aduce o scriitoare din Cipru în dialog cu ieşenii 

88 4-nov. Evenimentul 6866 7 Ateliere gratuite de nutriţie la Biblioteca Judeţeană Iaşi

89 5-nov. Ziarul de Iaşi 261 7A Cursuri de bune maniere la Biblioteca Judeţeană

90 11-nov. Ziarul de Iaşi 266 2A Sprijin pentru liceenii care vor să se orienteze profesional 

91 12-nov. Evenimentul 6873 7 "Opening Opportunities" - Program de orientare profesională pentru liceeni, 
lansat la Iaşi

92 13-nov. Ziarul de Iaşi 268 7A  Două secole de la înfiinţarea "Şcoliţei de inginerie şi hotărnicie“

93 16-dec. Ziarul de Iaşi 296 4A Pensionarii care au învăţat engleza la Biblioteca "Gh. Asachi" vor fi premiaţi



http://iasitvlife ro/index php/categorii/eveniment/i Ştiri: Biblioteca Judeţeană lansează un concurs de postere pentru

APARIŢII RADIO-TV 2013
Nr. 
crt. Data Post TV/RADIO Adresa URL - înregistrarea video a ştirii Titlu emisiune/ reportaj tv

1 11-ian. Tv Nova Apollonia http://www.sclubtv.ro/index.php/sa-
nu/1231-sa-spunem-nu-11-01-2

spunem-
013 Să spunem NU lipsei bunelor maniere (Diana Ghiorghieş)

2 18-ian. Tv Nova Apollonia http://www.sclubtv.ro/index.php/sa-
nu/1250-sa-spunem-nu-18-01-2

spunem-
013

Sa spunem NU - Conflictele între generații - constructive sau 
distructive? - 18.01.2013 (Irena Brodoceanu)

3 19-apr. Tele M
http://www.telem.ro/telem/local/6833

distinctie-importanta-pentru-biblioteca
qgheorghe-asachiq.html

4-video-
-judeteana- Ştiri: Distincţie importantă pentru Biblioteca Judeţeană 

"Gheorghe Asachi"

4 29-apr. Tele M http://www.telem.ro/telem/local/6853
qliteratura-romana-de-azi-poezia-pro

5-video-
zaq.html Ştiri: "Literatura română de azi. Poezia. Proza"

5 20-aug. Radio Iaşi Emisiunea SANATATE, cu Mona Tanase. Invitat: Diana 
Ghiorghieş

6 30-aug. Iaşi Tv Life http://iasitvlife ro/index php/categorii/eveniment/i. .
tem/8128-incurajeaza-lectura

Ştiri: Biblioteca Judeţeană lansează un concurs de postere pentru         
promovarea lecturii

7 30-sep. BZI Tv http://www.youtube.com/watch?v=x5-gzXQn1jY Astăzi se lansează Săptămâna Prevenirii Criminalităţii 

8 30-sep. Tele M http://www.telem.ro/stiri/video-sap
prevenirii-criminalitatii--190.h

tamana-
tml Ştiri: VIDEO: Săptămâna prevenirii criminalităţii

9 2-oct. TVR Iaşi http://www.facebook.com/photo.php?v
56128951

=2402231 Jurnalul Regional TVR IASI: POLIŢIST PENTRU O ZI

10 5-nov. TVR Iaşi Diana Ghiorghieş, la "Est Meridian"

11 6-nov. Digi Tv
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/D
Stiri/Curs+de+bune+maniere+pentru+

ati+cu+legea

igi24+Iasi/
tinerii+cert Ştiri: Curs de bune maniere pentru tinerii certati cu legea

12 20-nov. TVR Iaşi Adriana Maftei şi Roxana Toia, la "Est Meridian"
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Selecţie de materiale promoţionale realizate 

 în anul 2013 

La Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi 
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