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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 care se adresează aceleaşi
comunităţi
În anul 2015, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a avut colaboratori şi parteneri
instituţiile de învăţământ de diverse nivele din municipiul Iaşi (din cele 96 de parteneriate
încheiate, 56 sunt cu grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee/colegii şi universităţi). Ca şi în anii
precedenţi, colaboratori importanţi ai bibliotecii au fost Ambasada Statelor Unite la
Bucureşti (care a finanţat şi sprijinit funcţionarea compartimentului American Corner cu
12.500$), Primăria Municipiului Iaşi (care a alocat suma de 7.590 lei, reprezentând un
procent de 40% din valoarea totală a proiectului, cofinanţare pentru proiectul Literatura
pentru copii: între joc şi educaţie, inclus în ediţia a III-a a Festivalului Internaţional al
Educaţiei 2015), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii din Republica Moldova.
În 2015 a continuat colaborarea cu Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din
cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi şi cu Filiala Iaşi a Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România, concretizată în două proiecte de mare succes în rândul publicului
tânăr: Biblio-ateliere de Informare civică şi de prim-ajutor şi Biblio-Școala de Pietoni.
A continuat parteneriatul cu Penitenciarul Iaşi, unde Biblioteca a deschis un punct de
împrumut carte (în luna noiembrie 2013), punând la dispoziţia persoanelor private de libertate
peste 1.000 de volume din colecţiile proprii. În acelaşi timp, a fost semnat un parteneriat şi cu
Școala generală nr. 41, elevii de aici fiind persoane private de libertate, care au optat pentru
continuarea studiilor, fondul de carte al punctului de împrumut fiind format în special din
cărţi de bibliografie şcolară.
Pe lângă cele cinci filiale de cartier, Biblioteca Judeţeană a (re)deschis 7 puncte de
împrumut la: Căminele de Pensionari „Sf. Constantin şi Elena” şi „Sf. Cuvioasă Parascheva”;
Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia; Penitenciarul de maximă siguranţă

*
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Iaşi; Spitalul de Neurochirurgie; Filiala Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor; Centrul de plasament
„Veniamin Costache”.
Dintre parteneriatele public-private, menţionăm pe cele încheiate cu SC ApaVital SA
Iaşi şi cu Editura Gama Iaşi, care au susţinut premierea unor concursuri judeţene pentru
elevi şi activităţile de vacanţă destinate copiilor.
De menţionat sunt şi colaborările constante cu alte instituţii (de cultură, educaţie sau
comunitare) aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi (Muzeul Naţional al Literaturii
Române Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, SC ApaVital
SA Iaşi) sau a Primăriei Municipiului Iaşi (Ateneul Tătăraşi, Căminul de bătrâni „Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena” din Bucium, Căminul de pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” din
Copou, Fundaţia Iaşi – Capitală Culturală Europeană).
Dintre parteneriatele încheiate cu 12 ONG-uri, amintim Asociaţia Literară „Păstorel”
şi Asociaţia culturală „Universul prieteniei”.
Anul

Parteneriate încheiate

2013

46

2014

66

2015

96

Voluntariat
În 2015, Biblioteca Judeţeană a implicat voluntarii în peste 50 de activităţi. Specialişti
în diverse domenii, elevi sau studenţi au contribuit decisiv în derularea Librex, FIE, FestudIS
sau GFest. Cele mai importante programe realizate cu ajutorul voluntarilor au fost: Biblioteci
în parcuri, Nocturna Bibliotecilor, cursurile de limbă engleză pentru seniori, fotografie,
origami sau programul BiblioZen, pentru organizarea căruia se colaborează cu psihologi şi
traineri pe teme de dezvoltare personală.
În luna iunie s-a încheiat proiectul Raftul cu iniţiativă, care a avut ca scop dezvoltarea
voluntariatului în bibliotecile publice din România.
VOLUNTARIAT
Membri activi

Nr. activităţi în care au fost implicaţi

83

55

Tot aici ar fi de menţionat şi practica de specialitate efectuată la Secţia de Împrumut
pentru Adulţi de cinci masteranzi ai Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. Alţi 18 studenţi de la Departamentul de Sociologie ai Facultăţii de Filosofie şi
*
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Știinţe Social-Politice au realizat o cercetare privind calitatea serviciilor Bibliotecii Judeţene
„Gh. Asachi” Iaşi. Rezultatele studiului şi interpretarea datelor vor fi detaliate la secţiunea
Profilul beneficiarului.

a.2. Participarea în calitate de partener la programe/ proiecte europene/
internaţionale
Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci, finanţat prin
Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, implementat de Pro Vobis –
Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), s-a derulat până în luna iunie
2015. Pe parcursul unui an, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi a beneficiat de intervenţie
personalizată complexă în profesionalizarea muncii cu voluntarii şi dezvoltarea capacităţii de
a implementa programe de voluntariat, prin participarea a trei angajaţi de la Serviciul Proiecte
şi Programe Culturale, PR la trei sesiuni de instruire.
Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase a continuat şi în 2015.
Demarată în 2014, campania iniţiată de Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă şi derulată în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Iaşi sub sloganul „Managementul
stresului pentru locuri de muncă sănătoase” vizează, în principal, sensibilizarea cu privire la
stres şi la riscurile psihosociale la locul de muncă şi încurajează angajatorii, managerii şi
lucrătorii, precum şi reprezentanţii acestora să colaboreze pentru gestionarea acestor riscuri.

a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
Publicitarea proiectelor proprii a constat în principal în activităţi de promovare în massmedia, pe pagina web sau pe reţelele de socializare.

*



pe site-ul bjiasi.ro şi pe pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi au fost realizate
560 de postări noi şi 282 pagini noi; pe site-ul teodorenii.ro şi pe pagina de
Facebook TeodoreniiIasi au fost realizate 106 postări şi 4 pagini noi;



pe canalul Youtube al Bibliotecii s-au postat 16 înregistrări video de la diferite
acţiuni culturale;



în cadrul proiectului „O carte pe zi” au fost realizate descrierile şi scanarea
copertelor a 250 de volume, informaţiile fiind publicate pe site-ul Bibliotecii
Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi;



au fost completate şi actualizate postările referitoare la informaţii de interes
public;
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au fost realizate 210 afişe pentru promovarea acţiunilor desfăşurate de birourile
şi compartimentele Bibliotecii;



s-au realizat şi tipărit 7 tipuri de pliante generale (sediu central şi filiale) care
s-au tipărit în 14.000 exemplare şi 12 pliante specifice unor acţiuni;



au fost realizate 6 tipuri de semne de carte care s-au tipărit în 8.000 exemplare;



au fost realizate 45 de modele de diplome pentru acţiunile desfăşurate în sediul
central şi în filiale;

 au fost realizate bannerele de promovare a Festivalului „Teodorenii”.
Biroul Design şi Administrare WEB, Digitizare a editat în cursul anului 2015:


12 broşuri „Noutăţi pe rafturile bibliotecii” cuprinzând oferta de carte nou
intrată în Bibliotecă;

 broşura-program „Festivalul Teodorenii”.
Tot în sfera acţiunilor de publicitare se înscrie şi editarea de publicaţii proprii.
Revista anuală Winter Wonderland este rezultatul celei de-a VI-a ediţii a Concursului
de creaţie literară în limba engleză cu acelaşi titlu, publicaţie editată şi tipărită de Bibliotecă.
Lucrarea a fost realizată şi în format electronic şi este la dispoziţia publicului pe pagina web a
bibliotecii.
Revista de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare „Asachiana”, volumul 2-3,
2014-2015, editată de Biblioteca Judeţeană Iaşi, a fost lansată în cadrul Festivalului
„Teodorenii”. Revista a fost recompensată cu un premiu încă de la apariţia primului număr.
Contributorii provin atât din rândul personalului de specialitate al Bibliotecii, cât şi din
mediul universitar şi preuniversitar (cadre didactice, doctoranzi etc.). Este disponibilă în
format tipărit şi electronic.
a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/ activităţi de PR/
de strategii media
Vizibilitatea cea mai mare înregistrată de Biblioteca Judeţeană în comunitate a rezultat
în urma participării la şase mari târguri şi festivaluri desfăşurate în Iaşi. Le amintim
cronologic:
Târgul de Carte, Artă şi Muzică Librex, ediţia a XXIII-a, 2015 – organizat în
intervalul 11-15 martie, la Palas Mall. În cele cinci zile, între orele 10.00-22.00, alături de alte
importante instituţii de cultură din Iaşi, Biblioteca Judeţeană o oferit informaţii despre oferta
culturală, despre posibilitatea de a face voluntariat şi a eliberat permise de înscriere. Cu
aceeaşi ocazie, am derulat şi o activitate de tip book-crossing (schimb de cărţi), peste 50 de
*
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persoane revenind la standul nostru pentru a face schimb de cărţi. Standul bibliotecii a fost
vizitat de circa 550 persoane interesate de oferta culturală, dar şi de serviciile oferite. Cu
această ocazie au fost distribuite peste 500 de flyere, fluturaşi, semne de carte. Tot în cadrul
Librex 2015 au fost organizate două lansări de carte, publicul prezent depăşind aşteptările:
230 de persoane.
Festivalul Serile Filmului Românesc „Timpul”, SFR, ediţia a VI-a, 2015, organizat
în perioada 6-10 mai, a avut între parteneri şi Biblioteca Judeţeană. Publicitatea a fost
reciprocă, astfel, timp de 5 zile, înainte de proiecţia filmelor au fost prezentaţi partenerii.
Conform raportului organizatorilor (Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi şi Asociaţia
Revistei de Cultură „Timpul”), la cele zece proiecţii din cele trei locaţii (Teatrul pentru Copii
şi Tineret „Luceafărul” Iaşi, Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi şi cel în aer liber amplasat în
Grădina Palas) au fost prezenţi peste 5000 de spectatori.
Festivalul studenţesc FestudIS, organizat în perioada 15-17 mai 2015, în Parcul
Tineretului, a reunit toate asociaţiile studenţeşti de la cele 5 universităţi ieşene. Deşi timpul a
fost relativ scurt (între orele 17.00-20.00) şi vremea nefavorabilă, standul Bibliotecii Judeţene
a fost vizitat de peste 150 de tineri dornici să afle mai multe despre instituţia noastră şi
programele sale. Pe lângă informarea asupra noutăţilor, au fost eliberate permise de intrare şi
au aflat mai multe despre posibilităţile de a face voluntariat în bibliotecă.
Festivalul Internaţional al Educaţiei (FIE), ediţia a III-a, desfăşurat în perioada
22-31 mai 2015, s-a evidenţiat printr-o multitudine de activităţi: de la lansări de carte, cluburi
de lectură şi dezbateri profesionale, şi o expoziţie internaţională în premieră. Vom detalia
activităţile la secţiunea de proiecte realizate ca partener/coproducător.
Festivalul G Fest 2015, ediţia a IV-a, organizat în perioada 11-13 septembrie 2015, în
grădina Muzeului Memorial „Poni – Cernătescu”, la care Biblioteca Judeţeană a fost şi unul
dintre partenerii proiectului iniţiat de Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni şi finanţat de
Consiliul Judeţean Iaşi.
Festivalul a avut patru domenii de interes: Artişti, Familie, Sport şi ONG, prin care s-a
dorit promovarea educaţiei non-formale şi petrecerea timpului liber într-un mod constructiv
pentru tineri. Biblioteca a fost prezentă cu un stand de carte mobil (circa 100 de titluri) şi un
stand pentru acţiuni de book-crossing. Cei peste 450 de participanţi care au vizitat standul au
primit informaţii despre programele şi proiectele bibliotecii, despre voluntariatul în bibliotecă,
şi-au făcut permise, au citit sau au împrumutat cărţi. De această dată, Biblioteca Judeţeană a
avut alături voluntari de la Societatea Naţională de Crucea Roşie din România – Filiala Iaşi,
*
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care au executat demonstraţii interactive de acordare a primului ajutor. Alţi voluntari ai
bibliotecii au susţinut workshop-uri de origami pentru publicul prezent.
Festivalul Luminii Iaşi, Ediţia a V-a, 2015 a fost organizat pe data de 12 septembrie
2015, în intervalul orar 17.00-21.00, în Parcul Copou, de către Organizaţia Naţională
„Cercetaşii României” – Filiala Iaşi. Cu o tradiţie la nivel naţional, Festivalul Luminii îşi
propune să ofere participanţilor un moment de deconectare de la stresul cotidian, de la crizele
de timp şi aglomeraţia activităţilor din fiecare zi. Cu această ocazie, Biblioteca Judeţeană a
organizat şi susţinut ateliere de promovare a lecturii pentru copii de 7-14 ani.
La toate evenimentele enumerate, un rol important a revenit echipei de voluntari ai
bibliotecii.
Factorii importanţi în creşterea vizibilităţii Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” în
decursul anului 2015 au fost atât relaţia strânsă cu mass media (concretizată în 74 de apariţii
în emisiuni tv/radio, aici creşterea fiind cea mai mare, respectiv de 164%), cât şi de prezentare
a activităţii pe canalele de comunicare online de care dispune, reţeaua de socializare Facebook
înregistrând o rată mare de interacţiune: 185.778 vizitatori.
Trendul a fost ascendent şi în ceea ce priveşte reflectarea în presă a activităţii Bibliotecii
datorată unei comunicări consecvente, interesul mass-media fiind în mod evident captat şi de
diversificarea ofertei culturale a Bibliotecii, dar şi de multitudinii de activităţi culturaleducaţionale destinate publicului larg.
Cele 142 de comunicate de presă trimise au generat 172 de articole în presa scrisă
(creştere de 92% faţă de 2014), 747 în cea online (creştere 35%) şi 74 de apariţii în emisiuni
tv/radio (creştere de 164%). Comparativ cu anii precedenţi, situaţia se prezintă astfel:
Anul

Articole presa tipărită

Articole presa online

Emisiuni radio şi TV

2013

93

376

16

2014

88

555

28

2015

172

747

74

În anul precedent au fost distribuite un număr de aproximativ 6.000 materiale de
promovare (pliante, fluturaşi, flyere, semne de carte etc.) cuprinzând informaţii actualizate
despre oferta culturală şi serviciile Bibliotecii. Materialele au fost distribuite în şcoli, la
punctele de împrumut, în cadrul activităţilor desfăşurate sau cu ocazia participării la diferite
târguri şi festivaluri.

*
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a.5. Apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei
de raportare
În decursul anului 2015, trendul a fost ascendent şi în ceea ce priveşte reflectarea în
presă a activităţii Bibliotecii. Acest lucru se datorează unei comunicări consecvente, interesul
mass-media fiind în mod evident captat şi de diversificarea ofertei culturale a Bibliotecii, dar
şi de ineditul unor activităţi cultural-educaţionale destinate publicului.
Relaţia cu mass-media este concretizată de apariţiile din cadrul emisiunilor radio-tv,
care s-au dublat, cât şi de prezentarea activităţii bibliotecii pe canalele de comunicare online.
Ca exemplificare putem aminti că au fost cazuri când subiecte care au apărut exclusiv pe
pagina de Facebook a Bibliotecii au fost transformate în ştiri de presă.
În ceea ce priveşte reflectarea în presă a activităţii Bibliotecii, evoluţia înregistrată în
2015 provine şi din numărul comunicatelor expediate. Dacă în anul 2014 au fost emise circa
50 de comunicate, în 2015, cele 142 de comunicate de presă trimise au generat 172 de
articole în presa scrisă (creştere de 92% faţă de 2014), 747 în cea online (creştere 35%) şi
74 de apariţii în emisiuni tv/radio (creştere de 164%). O situaţie comparativă cu anii
precedenţi arată astfel:
Anul

Comunicate
trimise

Articole presa
tipărită

Articole presa
online

Apariţii în emisiuni
radio şi TV

2013

-

93

376

16

2014

54

88

555

28

2015

142

172

747

74

În anul 2015 au fost organizate două conferinţe de presă, prima fiind dedicată
prezentării raportului de activitate a managerului (aprilie), a doua fiind organizată cu ocazia
Festivalului „Teodorenii” (noiembrie). Credem că prezenţa în trei emisiuni realizate exclusiv
cu reprezentanţii bibliotecii pot fi menţionate ca un rezultat al unei bune mediatizări a
activităţii noastre (Anexa nr. 2 cuprinde monitorizarea presei scrise, online, radio-tv şi
extrasele din presa scrisă).
În anul 2015, ca recunoaştere pentru sprijinul pe care îl oferă în mod constant
organizaţiilor din comunitate, Biblioteca Judeţeană a primit diplome de apreciere din partea
acestora (unităţi ieşene de învăţământ preuniversitar, Crucea Roşie din România,
Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, Centrul Europe
Direct Iaşi etc.).

*
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a.6. Profilul beneficiarului existent
Din analiza datelor stocate în programul eBibliophil privind utilizatorii activi care au
accesat serviciile Bibliotecii, profilul beneficiarului existent în 2015 a putut fi conturat în
funcţie de: statutul ocupaţional, vârstă şi sex.
În funcţie de statutul ocupaţional, datele stocate ne-au relevat faptul că elevii şi
studenţii deţin o pondere procentuală de 57,26%, din totalul persoanelor care au utilizat
serviciile bibliotecii noastre, în cursul anului trecut, procent asemănător cu cel evidenţiat în
2014. Elevii şi studenţii sunt urmaţi de utilizatorii cu profesii intelectuale cu un procent de
9,19%, pensionari cu 5,89%, funcționari cu 2,63%, casnici cu 2,14%, muncitori cu 1,80%,
șomeri cu 1,40%, maiștri/tehnicieni cu 0,42% și alte categorii cu 9,19%.

Tehnicieni, maiştri

0.42%

Şomeri

1.4%

Muncitori

1.8%

Profilul utilizatorului 2015
după statut ocupaţional

Casnici

2.14%

Funcţionari

2.63%

Pensionari

5.89%

Profesii intelectuale

9.19%

Alte categorii

19.27%

Studenţi

15.69%

Elevi

41.57%
0

10

20

30

40

50

Analizând vârsta utilizatorilor, datele statistice relevă că cei mai mulţi utilizatori fac
parte din categoria de vârstă 14-25 ani (42,03%) şi de cei sub 14 ani (19,50%), urmaţi de cei
din categoria 26-40 de ani (16,99%), categoria 41-60 ani (15,34%) şi categoria peste 61 ani
(6,15%).

*
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42.03%

Profilul utilizatorului 2015
în funcţie de vârstă

40
35
30
25
20

19.5%
16.99%

15.34%

15
10

6.15%

5
0
0 - 14 ani

14 - 26 ani

26 - 41 ani

41 - 61 ani

peste 61 de ani

În funcţie de sexul utilizatorilor, atât sediul central cât şi filialele/punctele de împrumut
aparţinând Bibliotecii au fost frecventate în cursul anului 2015 de un număr mai mare de
femei faţă de bărbaţi, într-un procent de 66,81%, faţă de 33,19% (comparativ cu anul
precedent, o creştere cu 0,89% a segmentului utilizatorilor de sex masculin).
33.19%

Profilul utilizatorului 2015 în funcţie de sex
66.81%

F
M

Aşadar, utilizatorul Bibliotecii în 2015 este preponderent tânăr și foarte tânăr,
majoritar de sex feminin și studiază sau își dezvoltă o carieră.

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari/
beneficiarul-ţintă al programelor:
Pe parcursul anului 2015, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi
proiectelor cultural-educative pentru publicul larg s-au derulat un număr de 499 de activităţi,
însumând circa 18.538 de participanţi, creşterea înregistrată fiind de 60% faţă de anul
precedent.

*
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Anul

Activităţi în cadrul programelor şi
proiectelor

Număr participanţi

2013

250

8.500

2014

430

11.491

2015

499

18.538

În funcţie de vârsta participanţilor la Programe Culturale în decursul anului trecut,
statistica ne relevă următoarele informaţii despre beneficiarii programelor:
Categoria de vârstă/

Participanţi la PC

0-6 ani

960

7-14 ani

7112

15-24 ani

4950

25-64 ani

4576

65 ani şi peste

940

Total

18.538

Realizarea unui studiu de evaluare a nevoilor comunităţii în vederea adaptării ofertei de
programe a Bibliotecii la nevoile comunităţii este o necesitate. În acest sens, în anul 2015,
studenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Știinţe Social-Politice/ Departamentul Sociologie
(coordonaţi de un cadru didactic) au realizat o cercetare privind calitatea serviciilor Bibliotecii
Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi. Cu această ocazie au fost aplicate un număr de 514 chestionare.
Cercetarea întreprinsă a avut ca obiective:


identificarea profilului beneficiarului;



măsurarea calităţii percepute a serviciilor oferite;



măsurarea satisfacţiei consumatorilor prin raportare la calitatea percepută a
serviciilor oferite.

Studiul este extrem de complex şi ca atare nu poate fi prezentat fragmentar, ci trebuie
parcurs în integralitatea lui (Anexa 7).
Chiar dacă acest studiu este un instrument extrem de util managementului, nu s-a
renunţat la sondarea directă a beneficiarilor serviciilor de bibliotecă, iar acest lucru a fost
realizat ori de câte ori a fost posibil.

*
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a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei
Pe parcursul anului 2015, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi a funcţionat în
următoarele locaţii:
Suprafaţa
(mp)

Locaţia

Destinaţie

Galeriile Comerciale Ştefan cel Mare, Str. Cloşca nr. 10

100,79

Public

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, bl. B2/A2

716,28

Public

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8/8A, bl. A

593,00 Public/administrativ

Str. Cloşca nr. 4, bl. B2

104,54

Public

74,00

Public

Șos. Păcurari nr. 8, bl. 558
Str. Petre Ţuţea nr. 7-9, bl. 911, tr. 2-3

228,74 Public/administrativ

Bd. Alexandru cel Bun nr. 32, bl. H3

101,67

Public

Str. V. Lupu nr. 1-4

79,99

Public

Str. Emil Alexandrescu (Dimineţii) nr. 13, bl. 774, parter

83,50

Public

B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, bl. B2 subsol

35,96

Depozit

B-dul Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, bl. A2, subsol

274,82

Depozit

B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 14, bl. C2 Materna

340,10 Administrativ/public

Total:

2.733,39

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată
Pentru păstrarea în condiţii optime a colecţiilor de documente şi pentru desfăşurarea în
bune condiţii a tuturor activităţilor, în anul 2015 s-au efectuat lucrări de reparaţii şi igienizare
a spaţiilor din sediul central şi filiale constând în:


desprăfuirea colecţiilor aflate pe rafturile accesibile publicului cât şi cele din
depozitele Bibliotecii;



extinderea instalaţiei electrice pe holul sediului central din B-dul Ștefan cel Mare şi
Sfânt;



extinderea instalaţiei de încălzire la Filiala M. Sadoveanu prin adăugarea de calorifere
în sala mare şi în depozit;



igienizarea, repararea sau înlocuirea unor accesorii la instalaţiile sanitare din filiale şi
sediul central;



asigurarea curăţeniei şi a igienei în toate spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor
conform normelor de securitate şi sănătate în muncă.

*
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Având în vedere faptul că spaţiul în care funcţionează depozitul de carte al Bibliotecii a
fost proiectat pentru activităţi comerciale, în cursul anului 2015 s-a efectuat o expertiză
tehnică în scopul verificării dacă noile încărcări rezultate afectează sau nu structura de
rezistenţă a clădirii (planşeul de la mezanin). În urma acestei expertize s-a constatat că sunt
necesare unele măsuri privind reorganizarea zonei de depozit fie prin reducerea gradului de
ocupare a clădirii – prin mărirea distanţei dintre rafturi, fie prin rigidizarea planşeului peste
parter prin intermediul unor grinzi metalice secundare sau disiparea încărcărilor utile verticale
prin realizarea unei ancorări a rafturilor prin prinderea acestora de planşeul superior cu tiranţi.
Anexăm în copie rezultatele acestei expertize (Anexa 8).
Dată fiind starea de dezvoltare actuală şi situaţia concretă legată de sediul central al
instituţiei noastre, pentru care nu se întrevede o soluţie imediată de construire/atribuire a unei
clădiri proprii, gândirea strategică a actualului management este aceea de a înfiinţa cât mai
multe filiale şi puncte de împrumut cât mai aproape de cititori, adică, pentru început, în
cartierele Iaşului.
Prin mijloace specifice profesiei noastre, am constatat că în cartierul Frumoasa ar fi
necesară înfiinţarea unei filiale, care ar putea fi un spaţiu de cultură unde copiii, tinerii, adulţii
şi vârstnicii vor putea avea acces la toate serviciile noastre tradiţionale, dar şi la cursuri
gratuite de utilizare a calculatorului şi Internetului, la întocmirea unor bibliografii la cerere, la
îndrumare în lectură şi, nu în ultimul rând, la modalităţi culturale de petrecere a timpului liber
într-un cadru plăcut şi sigur.
Astfel, începând cu luna mai 2015, s-a închiriat în str. Emil Alexandrescu nr. 13, bloc
774, parter, un spaţiu în suprafaţă utilă de 83,50 mp la preţul de 1,5 euro/mp + TVA, adică
125,25 euro/lună + TVA.
Pentru ca interiorul să fie adecvat unui spaţiu de cultură, Biblioteca „Gh. Asachi” a
făcut eforturi deosebite care au constat în repararea şi vopsirea pereţilor interiori, comandarea
şi lăcuirea tâmplăriei interioare, dotarea cu diferite accesorii pentru reţeaua de curent electric,
racordarea la agentul termic etc., astfel încât la 1 septembrie a fost pusă la dispoziţia
utilizatorilor.

*
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b) Îmbunătăţirea activităţii instituţiei
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică structurată în
conformitate cu profilul său enciclopedic şi are menirea de a pune la dispoziţia comunităţii
servicii şi programe, venind în întâmpinarea nevoii de informare, educare şi recreere a
cetăţenilor.
Conform celor mai avizaţi specialişti, biblioteca publică actuală trebuie să îndeplinească
următoarele deziderate:
 să pună la dispoziţia cititorilor documente culturale şi de informare actualizate, în

formate cât mai variate şi organizate astfel încât accesul la ele să fie accesibil tuturor;
 să dispună de personal calificat;
 să dispună de programe informatizate care să răspundă normelor internaţionale;
 să fie conectată la reţele naţionale şi internaţionale de informare.

Relaţiile cu publicul
Dinamica utilizatorilor
Din analiza datelor statistice reiese că numărul utilizatorilor activi care au frecventat
biblioteca în anul precedent, atât pentru accesarea serviciilor de împrumut a documentelor la
domiciliu sau de studiu în sălile de lectură, cât şi de utilizare a celorlalte servicii destinate
publicului (exclusiv numărul participanţilor la Programe Culturale), a fost de 13.309,
creşterea înregistrată faţă de 2014 fiind de 14.4%.
Biblioteca

Număr utilizatori activi
2013

2014

2015

Sediul central

4.680

5.297

6767

Filiale

5.927

6.334

6542

10.607

11.631

13.309

Total

Astfel, numărul utilizatorilor activi care au frecventat Biblioteca în anul precedent, atât
pentru accesarea serviciilor de împrumut documente la domiciliu sau de studiu în sălile de
lectură, cât şi de utilizare a celorlalte servicii destinate publicului (exclusiv numărul
participanţilor la Programe Culturale), a fost de 13.309, creşterea înregistrată faţă de 2014
fiind de 14,4%.
*
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Pe parcursul anului 2015, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi
proiectelor cultural-educative pentru publicul larg s-au derulat un număr de 499 de activităţi,
însumând 18.538 de participanţi, creşterea înregistrată fiind de 60% faţă de anul precedent.
Diversificarea ofertei culturale, precum şi aplicarea unor standarde ridicate în organizarea
evenimentelor au atras parteneri din cele mai diverse sfere sociale.
Anul

Activităţi în cadrul programelor şi
proiectelor

Număr participanţi

2013

250

8.500

2014

430

11.491

2015

499

18.538

Din cele 499 de activităţi derulate în 2015, 64 au fost organizate în exterior, în spaţiile
partenerilor sau cu prilejul participării la târguri şi festivaluri.
La cele 499 de activităţi cu public, putem adăuga 59 de expoziţii tematice de carte, 11
expoziţii de lucrări plastice ale elevilor, cât şi proiectele care au ca public utilizatorii online
(O carte pe zi – 250 de volume, O operă de artă pe săptămână – 20 de tablouri prezentate,
E-pub, mobi – 6 volume sau cel de media, prin Dialoguri culturale – 2 emisiuni realizate).
Frecvenţa vizitelor la BJGA înregistrată în decursul anului 2015
Conform standardelor CULT.1, frecvenţa vizitelor la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
Iaşi în cursul anului 2015 a fost de 198.084.
Raportându-ne la cele 253 de zile lucrătoare din anul 2015, acest număr indică o
frecvenţă medie zilnică de 782,94 vizite, cu 45 mai multe vizite faţă de numărul înregistrat
în 2014.
Frecvenţa vizitelor în anii 2013, 2014, 2015 conform standardelor CULT.1
Biblioteca
„Gh.Asachi”

Vizite
2013

Vizite
2014

Vizite
2015

Sediul central

30.524

84.334

85.652

Filiale

61.934

69.301

75.950

Participanţi la programe

9.796

11.315

18.538

Utilizatori centre Internet

13.810

21.091

17.944

116.064

186.041

198.084

Total

*

16

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ Gh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2015

Frecvenţa vizitelor 2013, 2014, 2015
conform CULT 1
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programe

Utilizatori
centre
Internet

2013
2014
2015

20

În epoca informaţiei totul se desfăşoară într-un ritm alert. Biblioteca, un spaţiu unde se
adună şi devin accesibile toate mijloacelor de comunicare în masă respectiv: cărţi, albume,
reviste, ziare, monitoare oficiale, stasuri, discuri, casete, CD-uri, DVD-uri şi alte mijloace de
comunicare electronice, reţele, cataloage electronice, colecţii digitizate, etc. este supusă unor
presiuni de comunicare şi relaţionare sociale şi culturale intense, presiuni care determină
extinderea serviciilor moderne de informare şi consiliere virtuală.
Datorită acestui fapt, în statistica de mai jos s-au cuantificat atât vizitele clasice cât şi
cele virtuale. Astfel, situaţia comparativă a frecvenţei vizitelor (clasice/virtuale) înregistrate în
toate departamentele specializate în relaţii cu publicul, în decursul anului 2015, se prezintă
conform datelor prezentate mai jos (tabele: 1.1; 1.2, sinteza activităţii online).
Anul 2015 a reprezentat momentul orientării eforturilor de comunicare către mediul
online. Această abordare a plecat de la evaluarea pragmatică a faptului că frecvenţa
utilizatorilor fizici are limite naturale de creştere şi este influenţată de situaţia concretă a
spaţiilor în care Biblioteca îşi desfăşoară activitatea.

*
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Tabelul 1.1. Frecvenţa vizitelor clasice/ virtuale
Frecvenţa

2013

2014

2015

Centrul de informare clasic

-

1.470

1.127

Centrul de informare virtual

-

-

1.370

American Corner

-

2.960

3.154

Săli (artă, lectură, periodice)

13.498

34.515

33.995

Adulţi

9.848

26.630

33.710

Copii

7.178

11.539

12.296

Filiale

61.934

69.301

75.950

Puncte de împrumut

-

7.220

4.075

Participanţi programe

9.796

11.315

18.538

Utilizatori centre Internet

13.810

21.091

17.944

-

-

2.147

116.064

186.041

206.321

Conexiuni hot-spot
TOTAL

Statistica datelor comparative pentru accesarea site-ului www.bjiasi.ro în anul 2015:
Tabelul 1.2. Frecvenţa vizitelor online
Anul

Vizitatori unici

Vizite

2013

11.694

21.002

2014

30.110

69.716

2015

56.431

94.360

Sinteza activității online pentru anul 2015 se prezintă după cum urmează:

*



site-ul bjiasi.ro a înregistrat 94.360 vizitatori, dintre care unici 56.431, fiind
consultate 592.383 pagini;



site-ul teodorenii.ro a înregistrat 3.049 vizitatori, dintre care unici 1.791, fiind
consultate 27.922 pagini;



pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi a înregistrat 185.778 vizitatori;



pagina de Facebook TeodoreniiIasi a înregistrat 12.425 vizitatori;



catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 62.195 accesări, din care: 46.053
vizitatori unici, fiind accesate 1.282.045 pagini;
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Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor
În anul 2015, Compartimentul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a documentelor a
avut în vedere atingerea următoarelor obiective:


realizarea catalogului on-line, în softul de bibliotecă eBibliophil, prin prelucrarea
documentelor şi realizarea descrierilor bibliografice, conform cu standardele
internaţionale în vigoare;



completarea colecţiilor bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective, donaţii,
depozit legal, schimb interbibliotecar, achiziţia fiind primul pas spre sporirea
tezaurului cultural al bibliotecii;



întocmirea corectă a evidenţelor de bibliotecă;



coordonarea şi verificarea bazei retro: introducerea în baza de date a fişelor cărţilor
care dintr-un motiv sau altul nu se regăsesc în colecţiile online ale bibliotecii;



predarea stocurilor de cărţi prelucrate, către secţii şi filiale, pentru deservirea
promptă cu noutăţi editoriale a utilizatorilor.

Completarea şi dezvoltarea colecţiilor bibliotecii a presupus desfăşurarea
următoarelor activităţi:


consultarea de către membrii Comisiei de Achiziţie a ofertelor de carte/ periodice/
audio-video/ alte tipuri de documente, de pe Internet, de la furnizori, din librării,
ţinând cont de cerinţele cititorilor;



elaborarea comenzilor în colaborare cu şefii de birou/servicii ai Secţiilor de adulţi/
copii, filiale, săli de lectură, artă, periodice, depozit central, American Corner
pentru completarea colecţiilor şi satisfacerea nevoilor de lectură ale utilizatorilor;



primirea donaţiilor, sortarea acestora, evaluarea celor care au intrat în colecţiile
bibliotecii;



primirea Depozitului legal şi prelucrarea acestuia conform Legii Depozitului legal.

În 2015, dezvoltarea colecţiilor bibliotecii a cunoscut un procent de creştere anual de
85%, după cum reiese din datele statistice de mai jos.
Documente intrate în colecţiile
bibliotecii din:

2013
intrări (u.b )

2014
intrări (u.b )

2015
intrări (u.b )

Achiziţii

9874

10749

13620

Donaţii

3369

4360

3506

Depozit legal

344

376

1085

13587

15485

18211

TOTAL
*
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Activitatea de achiziţie a ţinut cont de analiza distribuţiei pe categorii socioprofesionale a utilizatorilor bibliotecii, pentru a-şi îndeplini misiunea de atragere spre lectură
şi informare a cât mai multor membri ai comunităţii pe care o deserveşte.
Volumele achiziţionate au provenit de la edituri din Iaşi ca: Timpul, Vasiliana '98,
Princeps Multimedia, Polirom, Institutul European, Gama şi de la marile grupuri editoriale
româneşti precum: Humanitas, ALL, Nemira, Corint, RAO, Arthur, Art, Paralela 45, Trei,
Tritonic, Litera, Ideea Europeană, Curtea Veche, Univers.
Resursele gratuite care au completat colecţiile au fost cu 21% mai mari decât în 2014.
Donaţii s-au primit de la edituri cât şi de la diferite persoane particulare, dintre care
menţionăm câteva nume: Cristofor Teodora Camelia, Anastasia Gîrneaţă, Popa Alexandru,
Adam Cristina, Ciochină Simona Daniela, Eugen Deutsch, Nechita Virginia, Cuza Noemi,
Oana Stoica Mujea etc.
Donaţii importante s-au primit de la:


Editura Saeculum – Vestala: 134 u.b. în valoare de 1824,25 lei



Ministerul Culturii: 50 u.b. în valoare de 981,99 lei



Asociaţia Contemporanul: 45 u.b. în valoare de 218,80 lei



editura Junimea: 952 u.b. în valoare de 12990 lei



editura Artes: 162 u.b. în valoare de 3640 lei



Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie: 59 u.b. în valoare de 1000 lei

Aceste donaţii au o pondere însemnată în completarea colecţiilor bibliotecii, titlurile
acoperind domenii diverse precum: literatură universală, generalităţi, management, istorie,
matematică, fizică, chimie, lingvistică, literatură română şi universală, venind astfel în
întâmpinarea cerinţelor bibliografiilor şcolare şi cerinţelor de informare şi loisir ale
utilizatorilor bibliotecii.
Cu titlu de Depozit legal au intrat cărţi de la următoarele edituri ieşene: Institutul
European, Rotipo, Sedcom Libris, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Gama, Taida, Adenium
Print, Artes, PIM, Politehnium, Ecozone şi autori. De menţionat că în anul 2015 numărul de
exemplare de cărţi primite ca Depozit legal aproape s-a triplat faţă de anul 2014.
Prelucrarea documentelor a presupus:


realizarea descrierilor bibliografice în macheta de catalogare a softului de
bibliotecă eBibliophil;



*

clasificarea zecimală şi indexarea documentelor;
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construirea punctelor de acces în catalogul on-line: autori, vedete, clasificări etc.;



atribuirea cotelor de format pentru documentele care constituie fondul de bază;



cotarea documentelor destinate sălilor cu acces liber la raft;



clarificarea inadvertenţelor şi neconcordanţelor de cotare, identificate în
documente din fondurile vechi;



catalogarea publicaţiilor nereflectate în baza de date şi corectarea bazei de date a
cărţilor prelucrate în Tinlib şi Isis;



modificarea în eBibliophil a înregistrărilor provenite din Tinlib şi care prin
conversie nu se pliază pe câmpurile din format UNIMARC;



coordonarea bibliografilor care au lucrat în anul precedent la baza de date retro
prin îndrumare în descrierea electronică a fişei cărţii, a inventarelor şi a preţului
pe fiecare exemplar;



descrierea materialelor audio şi video pe module separate în eBibliophil din
compartimentele Artă şi Colecţii speciale şi American Corner.

Digitizarea documentelor
Începând din luna octombrie, odată cu achiziţionarea unei linii de digitizare, s-a demarat
activitatea de digitizare a cărţilor, discurilor şi diapozitivelor. Au fost instalate şi verificate
cele trei module ale liniei – scanerul de documente pe suport hârtie, scanerul de film şi
modulul de digitizare audio.
Au fost instruite de către furnizor, în vederea utilizării acestor aparate, 4 persoane din
cadrul bibliotecii. Cunoştinţele acumulate au fost diseminate întregului personal al Biroului
DTP, astfel încât toţi să fie capabili să folosească aceste aparate.
Prin activitatea de digitizare au rezultat:


18 volume (cotele IV 779 până la IV 796) – 3255 fişiere imagine prelucrate



40 discuri – 561 fişiere audio în format mp3
– 144 fişiere imagine prelucrate (coperte + descrieri)

Elaborarea de lucrări bibliografice, informare bibliografică, bibliografii la cerere,
cercetări bibliografice
În anul 2015, au fost elaborate următoarele lucrări bibliografice:

*

Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2012
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Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2013



Literatura română (2005-2013)



Sumarul revistei Dacia literară (1990-2009)



Academicieni ieşeni

În decursul anului 2015, au fost fişate toate periodicele curente intrate în colecţiile
bibliotecii precum şi restanţele din anii anteriori, conform datelor din tabel:
Anul

Bibliografie
locală

Bibliografie
tematică

Total

2015

6.247

1.772

8.019

2014

905

385

1.290

2011 (restanţe)

508

-

508

2010 (restanţe)

1.114

-

1.114

87

39

126

8.861

2.196

11.057

Alţi ani
TOTAL

Informare bibliografică, bibliografii la cerere, cercetări bibliografice
a) bibliografii: Activitatea Bibliotecii „Gh. Asachi” reflectată în presă (2015); Eros.
Iubire; Destin; Imaginarul medieval; Imaginarul postmodern; Îngrijirea bolnavului cu steatoză
hepatică; Proză. Roman European; Răzvan Mazilu – dans contemporan; Rolul mass-media în
situaţii de criză şi conflict; Fonduri europene, audit intern, cercetare ştiinţifică.
b) informări bibliografice: Fotosinteza. Transformarea materiei anorganice în materie
organic; I. Teodoreanu – recenzii din epocă; Ileana Iliescu – balerină; Istoria alimentaţiei;
Istoria valsului; Limbajul trupului şi identitatea vizuală în afaceri; Microcontrolere; Olga şi
Constantin-Liviu Rusu – muzeografi; Oreste Tafrali – istoric; Petrolul; Protecţia consumatorilor
în turism; Satul Vînători, com. Popricani.
Informarea comunitară
Pe tot parcursul anului 2015, informaţiile comunitare au asigurat satisfacerea directă şi
on-line a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare ale utilizatorilor, prioritar pe
următoarele domenii:

 administraţie publică locală şi centrală;
 structuri, organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale;
*
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 istoric UE, evoluţii contemporane şi perspective ale dezvoltării;
 organisme, instituţii, politici, programe, proiecte şi legislaţie din spaţiul UE;
 etape şi cerinţe ale aderării şi integrării României în UE;
 drepturile omului şi protecţia juridică a drepturilor omului;
 asistenţă şi protecţie socială;
 servicii şi utilităţi publice la nivelul comunităţii locale;
Numărul informaţiilor solicitate în 2015 de către cei 1151 de utilizatori fizici a fost de
1413, iar numărul informaţiilor solicitate de utilizatorii virtuali unici prin intermediul paginii
de facebook a fost de 2235 de informaţii, la care s-au adăugat informaţiile de interes pentru
utilizatori care au fost postate zilnic.
 Serviciul de Informare Locală: 962 solicitări de informaţii rezolvate.
 Serviciul de Informare şi Documentare Internaţională: 119 solicitări de informaţii
rezolvate.
 Serviciul de Informare şi Documentare Europeană: 276 solicitări de informaţii
rezolvate.
 Punctul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei (PID-CE): 56 de
informaţii despre publicaţiile Consiliului Europei, despre CEDO etc.

Împrumutul interbibliotecar:
Cereri de împrumut interbibliotecar: 62 de solicitări din care: 44 ILL rezolvate şi 18
solicitări nerezolvate, ca urmare a lipsei titlurilor din fondul informaţional al bibliotecii
noastre sau a blocării periodicelor pentru titlurile solicitate din acest tip de publicaţii.
Coordonarea metodică a bibliotecilor din judeţul Iaşi
Conform prevederilor legislative, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a coordonat şi în
2015 activitatea bibliotecilor publice din judeţul Iaşi prin acţiuni specifice de îndrumare
metodică şi de evaluare, prin proiecte şi acţiuni de îndrumare profesională, biblioteconomică.
Angajaţii Bibliotecii au lucrat la colectarea şi prelucrarea datelor statistice ale bibliotecilor din
judeţ, pentru determinarea indicilor şi indicatorilor pentru fiecare bibliotecă. De asemenea, s-au
colectat datele în vederea completării CULT I atât la nivelul bibliotecii judeţene, cât şi pentru
fiecare bibliotecă din reţea, date ce au fost trimise la Direcţia Judeţeană de Statistică.
*
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Coordonarea activităţii bibliotecilor publice din judeţul Iaşi a fost făcută atât prin facilităţile
oferite de informatizarea bibliotecilor, care au permis încărcarea datelor privind activitatea
zilnică şi, implicit, monitorizarea lor pe Google Drive, cât şi prin efectuarea unor deplasări
periodice ale specialiştilor din Biblioteca Judeţeană la bibliotecile publice, pentru îndrumarea
profesională a bibliotecarilor din cele 93 de biblioteci publice şi filiale aparţinând judeţului Iaşi.
Începând cu luna septembrie 2015, pentru eficientizarea îndrumării metodice a fost
alcătuită Comisia de coordonare metodică, care a întocmit un calendar al deplasărilor comisiei
pentru trimestrul IV/2015, iar coordonatorul comisiei a elaborat Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Comisiei, care a stabilit împreună cu bibliotecarii din judeţ Centrele metodice
în care au avut loc întâlnirile. S-au efectuat 6 deplasări în judeţ, la care au participat un număr
total de 28 (33 convocaţi) bibliotecarii comunali din zonele respective.
Comunicarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii
O funcţie specifică importantă ce decurge din misiunea pe care o îndeplineşte biblioteca
publică este aceea de a oferi membrilor comunităţii servicii gratuite de împrumut a
documentelor la domiciliu şi de consultare a acestora în săli sau module/zone de lectură, de
documentare, informare comunitară, lectură şi educaţie, prin secţii, filiale ori puncte de
informare şi împrumut. În conformitate cu această funcţie Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
funcţionează cu mai multe secţii care se adresează unui public diversificat, cu cinci filiale aflate
în cartierele: Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari, Tătăraşi, Frumoasa precum şi cu şapte
puncte de împrumut la Căminul de bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Penitenciarul
de Maximă Siguranţă Iaşi, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Iaşi, Centrul Cultural
Multifuncţional pentru vârsta a III-a (Billa), Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”
Iaşi, Spitalul de Neurochirurgie, Centrul de Plasament „Veniamin Costache”.
Biblioteca „Gh. Asachi” a pus la dispoziţia utilizatorilor în anul 2015 un fond total de
560.858 (u.b)., din care: 345.951 (u.b) cu acces liber la raft pentru informaţii, studiu şi loisir
şi a prestat următoarele servicii pentru membrii comunităţii ieşene:

*



sesiuni de orientare, instruire/informare;



prezentarea secţiilor şi serviciilor de bibliotecă;



împrumutul documentelor la săli şi domiciliu;



prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail;



rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail;
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îndrumare privind regăsirea documentelor/informaţiilor adecvate, necesare
întocmirii diverselor referate, lucrări de specialitate;



referinţe şi împrumutul publicaţiilor periodice la sală de lectură;



bibliografii la cerere şi îndrumare în lectură;



referinţe pe diverse teme şi subiecte de interes;



cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi Internetului;



tehnoredactări/scanări/xeroxare documente;



organizarea unor manifestări/activităţi cultural-educative, de recreere şi
petrecere a timpului liber, în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ si
educaţie;

Din cele 345.951 (u.b.), din colecţiile bibliotecii cu acces liber la raft, 239.529 (u.b.) au
fost împrumutate utilizatorilor adică într-un procent de utilizare a colecţiilor de circa 69%.
Număr documente împrumutate
300000
250000

241919

239529

2014

2015

200000
155515
150000
100000
50000
0
2013

După cum reiese din tabelul de mai jos, în 2015 utilizatorii au împrumutat cu 2390
documente mai puţin faţă de anul 2014.
Documente difuzate

2013

2014

2015

American Corner

-

4506

4770

CIC

-

386

413

Săli (artă, lectură,
periodice)

25.764

52.681

57.797

Adulţi

24.487

48.493

48.142

Copii

12.052

21.469

27.934

Filiale

93.312

97.866

93.535

-

16.518

6938

155.615

241.919

239.529

Puncte de împrumut
TOTAL
*
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Datele statistice privitoare la numărul documentelor împrumutate de utilizatori relevă o
descreştere de 1%, cauzele fiind următoarele:


începând cu luna octombrie 2015,

Filiala Ateneu şi-a întrerupt activitatea cu

publicul, din motive invocate de ISU privind asigurarea securităţii publicului în
clădirea Ateneului. Menţionăm că în decursul anului 2015 această filială împrumuta
utilizatorilor în condiţii favorabile desfăşurării activităţilor cu publicul, un număr de
aproximativ 2100 (u.b)/lună, ceea ce ar fi însemnat 6300 (u.b) împrumutate în 3 luni;


responsabilii punctelor de împrumut de la Penitenciarul Iaşi şi de la Asociaţia
Nevăzătorilor au returnat Bibliotecii documentele aflate în custodii solicitând
schimbarea acestora cu alte titluri, ceea ce a condus la întreruperea activităţii de
împrumut către utilizatori.
Comunicarea colecţiilor

2.90%
11.66%

2015
0.17%
1.99%

39.05%

Filiale
Copii
Adulţi

6.83%
8.87%

2014

Puncte de împrumut

20.10%
24.13%

0.16%
1.86%

40.45%

Săli

20.05%
21.78%

CIC
American Corner

0.00%
7.74%

2013

0.00%
0.00%

0.00

10.00

59.96%
15.74%
16.56%

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Distribuţia pe categorii documente
4.10%
împrumutate
0.37%
Din totalul documentelor
95.52%

0.01%

difuzate în 2015, de 239.529 u.b.
majoritatea a fost constituită din

Carte

cărţi (95,52%) apoi publicaţii

Seriale

seriale

Audio

audio-video 0,38%.

Video
*
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Documente difuzate în 2015
la săli / la domiciliu
52,681

188852

la sală

52.681 (u.b.) au fost consultate în săli şi 188.852
(u.b.) au fost împrumutate la domiciliu.

la domiciliu

După limba în care sunt tipărite documentele existente în colecţiile bibliotecii pt
împrumutul la domiciliul utilizatorilor, situaţia împrumuturilor în anul precedent a fost
următoarea:
Din total documente împrumutate (%)

în limba română:
93.26%

engleză: 2.61% franceză: 2.34%
germană: 0.40% spaniolă: 0.15%
rusă: 0.24%

Alte servicii oferite publicului în 2015:
Rezervări documente pentru utilizatori (telefonic,e-mail): 4.716
Îndrumare/Sesiuni OPAC: 23.287
Informaţii: 24.369
Referinţe/bibliografii: solicitate: 32.868
Copii xerox & listări: 4.596
Servicii în exterior: 4075
Sesiuni de informare/promovare a colecţiilor şi serviciilor: 106
Sesiuni de instruire referinţe electronice & Internet: 25.116
Referinţe virtuale: 1.934
Expoziţii: 219
Programe/proiecte educative pentru populaţie: 88
Activităţi în cadrul programelor: 499
Cursuri de formare continuă: 4

*
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Organizarea şi gestionarea colecţiilor
Cu sprijinul Consiliului Judeţean, în perioada iunie-august 2015, a fost constituită şi
organizată colecţia unei noi filiale înfiinţate în cartierul Frumoasa. Această activitate a
presupus efectuarea următoarelor operaţiuni:


măsurători în vederea stabilirii minimului necesar de metri liniari de rafturi;



selectarea ofertelor de mobilier în funcţie de bugetul alocat şi comandarea acestuia;



identificarea şi selectarea din cadrul mai multor gestiuni a documentelor cu
caracter enciclopedic, în vederea satisfacerii nevoilor de informare, educaţie şi
recreere a potenţialilor utilizatori din acest cartier şi a celor din zonele apropiate;



prospectarea/ analizarea ofertei editoriale şi achiziţionarea unor titluri noi cu
conţinut atractiv, calitativ şi de interes general;



întocmirea evidenţelor de transfer a documentelor provenite din colecţiile
celorlalte patru filiale, a Birourilor pentru Adulţi şi Copii);



întocmirea catalogului gestionar a celor 8074 (u.b.), calcularea valorică şi
preluarea documentelor de gestiune prin confruntarea existenţei documentelor la
raft cu evidenţele scriptice;



organizarea sistematico-alfabetic a colecţiei filialei nou înfiinţate, conform
standardelor biblioteconomice privind signalistica la raft, pentru facilitarea
accesului liber al potenţialilor utilizatori;



organizarea expoziţiilor de cărţi, reviste, albume, dicţionare sau jocuri pentru
stimularea interesului la lectură;



amenajarea zonelor de înscriere, informare, studiu, recreere şi divertisment în
spaţiul filialei;

Cu efort susţinut şi mult
entuziasm angajaţii Bibliotecii
au reuşit ca la 1 septembrie
2015

să

inaugureze

filiala

Ionel Teodoreanu, pentru cetăţenii din cartierul Frumoasa
şi din împrejurimi.

*
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În decursul anului 2015, a fost finalizată activitatea de verificare a colecţiilor gestionate
la nivelul Depozitului Central al Bibliotecii, activitate demarată în septembrie 2014, care s-a
realizat fără închiderea totală a Depozitului Central, având în vedere solicitările permanente
ale utilizatorilor. Pentru a satisface aceste cereri, verificarea a fost efectuată pe subdiviziuni
ale gestiunii, în aşa fel încât publicul să poată accesa colecţiile de documente ce nu erau în
acel moment supuse inventarierii, după cum reiese din tabelul de mai jos.
Denumirea fondului de documente

(u.b)

Colecţia de bază

139.254

Dublete

29.468

Periodice

15.848

Carte Juridică

2.775

Diapozitive/diafilme

635

Atlase

185

Planşe/hărţi

567

Depozit legal

1.202

Stasuri

37.303

Carte şi periodic neprelucrat

2.762

Periodice vechi

2.000

Carte veche

21.754

TOTAL documente verificate

253.753

Tot în cursul anului 2015 au fost reorganizate şi depozitele de dublete ale Birourilor de
împrumut pentru Adulţi, Copii, Filiale precum şi a colecţiilor de Periodice.
În vederea recuperării documentelor nerestituite de la utilizatorii restanţieri s-au trimis
în decursul anului trecut un număr de 1318 somaţii. Din totalul de 2984 documentelor
nerestituite s-au recuperat 1722 u.b.
Conservarea colecţiilor / Legătorie
Lucrări executate în anul 2015
Cărţi reparate şi legate

1.741

Ziare legate şi broşate

238

Permise plastifiate

*

Cantitate

14.000
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Plicuri pentru fişa cărţii

7.000

Aplicare colţuri stocuri noi carte

17.000

Legare registre documente specifice

122

Confecţionare cutii carton

11

Capsare şi rotunjire broşuri, pliante, lipit steguleţe
diverse manifestări

1292

Confecţionat diverse indicatoare pentru rafturi

426

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
Până la finalul anului 2015, din totalul de 27 de proiecte incluse în Planul de
Management au fost demarate sau continuate 25, la care se adaugă şi altele organizate în
parteneriat cu alte instituţii de cultură sau de învăţământ, ONG-uri etc. (din lipsa unor surse
de finanţare, proiectele Caiet cultural ieşean şi O singură voce nu au putut fi demarate nici în
anul 2015).
Dintre cele mai importante, amintim prezenţa în cadrul ediţiei a III-a a Festivalului
Internaţional al Educaţiei FIE 2015 cu o serie de activităţi reunite sub genericul Literatura
pentru copii: între joc şi educaţie, program cofinanţat de Primăria Municipiului Iaşi cu suma
de 7.590 lei, Concursul „La Izvoarele Înţelepciunii”, organizat în parteneriat cu Biblioteca
Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, ediţia a II-a a Concursului de volume
colective de proză adresat liceenilor „Ionel Teodoreanu”, Concursul interliceal organizat cu
ocazia Zilei Mondiale a Apei, care a reunit echipaje din 10 licee din judeţul Iaşi, premiile în
bani (în cuantum de 2250 de lei) fiind suportate de către partenerul ApaVital Iaşi.
În 2015, Biblioteca Judeţeană s-a alăturat celor mai importante mari târguri şi festivaluri
desfăşurate în Iaşi (Târgul de carte Librex 2015, Festivalul SFR „Timpul”, Festivalul
FestudIS, Festivalul Luminii, Festivalul GFest) şi în Republica Moldova (Salonul
Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret organizat de Ministerul Culturii din Republica
Moldova prin Direcţia pentru tineret din Chişinău şi Salonul Internaţional de Carte organizat
de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova).
Cel mai important eveniment al anului organizat de Biblioteca Judeţeană în 2015 este
Festivalul „Teodorenii”, peste 2000 de membri ai comunităţii ieşene beneficiind de activităţile
incluse în programul său.

*
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Cu excepţia a două proiecte care vizau colaborarea instituţiilor culturale din Iaşi, stadiul
implementării se poate urmări în tabelul de mai jos:
Nume program

1. Biblioteca şi Arta

2. Biblioteca şi Ştiinţa

Nume proiect

Stadiu de realizare

1.1. Scriitorii Iaşului

Continuat

1.2. Culorile cărţii

Continuat

1.3. Portativul literelor

Continuat

1.4. Cerneală şi celuloid

Demarat

1.5. Autori: copiii

Continuat

2.1. Intersecţii

Continuat

2.2. Non-fiction, ce şi cum?

Continuat

3.1. Carte şi tradiţie românească

Continuat

3.2. Book-ătăria

Demarat (Incomplet)

3.3. Cartea românească de pretutindeni Continuat
3. Biblioteca şi Societatea 3.4. Viaţă şi spiritualitate
3.5. Clubul Clepsidra

Continuat

3.6. Cât de departe e America?

Continuat

3.7. Săptămâna Voluntariatului

Continuat

4.1. Cărţi în spitale

Continuat

4.2. O carte pentru vârsta a treia

Continuat

4.3. Biblioteca pentru nevăzători

Continuat

4.4. Biblioteci în parcuri

Continuat

4.5. Book – crossing

Continuat

5.1. O carte pe zi

Continuat (Incomplet)

5.2. Dialoguri culturale

Demarat

5.3. Şi eu scriu despre cărţi

Continuat

6.1. E-pub, mobi.

Demarat

6.2. Site-ul www.bjiasi.ro

Realizat

7.1. O singură voce

Nefinanţat

7.2. Caietul cultural ieşean

Nefinanţat

8. Festivalul „Teodorenii”

Ediţia a II-a

Realizat

9. Concursul de volume
colective de proză
destinat liceenilor „Ionel
Teodoreanu”

Ediţia a II-a

Realizat

10. Revista „Asachiana”

Volumul 2-3

Realizat

4. Biblioteca ta

5. Hai la Bibliotecă

6. Biblioteca şi Internetul
7. Un singur Iaşi

*

Continuat
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Enumerăm, mai jos, proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul
instituţiei cu cea mai mare amploare şi care au totalizat cel mai mare număr de participanţi:
Viaţă şi spiritualitate are ca scop oferirea unui cadru de întâlnire pentru toţi aceia care
caută căi alternative de vindecare şi de cunoaştere a universului, concomitent cu prezentarea
ofertei de carte a bibliotecii. În anul 2015 au fost organizate 21 de activităţi în cadrul acestui
proiect. Evident, şi în acest an atelierele de dezvoltare personală BiblioZen au atras cel mai
mare public, respectiv 636 participanţi în opt întâlniri. Iniţiat în noiembrie 2013, proiectul se
află la a treia ediţie şi se bucură de acelaşi succes. Celelalte activităţi derulate în cadrul
aceluiaşi proiect au avut ca rezultat încă 322 de participanţi. Temele au fost diverse,
prelegerile despre cultura şi spiritualitatea unor ţări mai puţin cunoscute publicului, despre stil
şi vestimentaţie sau Feng-Shui au asigurat o prezenţă constantă din partea publicului adult.
Clubul de vacanţă s-a desfăşurat în vara lui 2015 cu precădere în filialele bibliotecii şi
la Secţia pentru copii. Atelierele de creaţie (pictură, origami), cluburile de lectură, jocurile de
cultură generală au atras peste 650 de copii de vârstă preşcolară şi de clasele I-VIII.
Opening Opportunities este un proiect de mentorat de carieră în care elevi de liceu au
ocazia să discute direct şi să lucreze intens în grupuri de mentorat online restrânse timp de
patru luni cu profesionişti IT din Microsoft România. Lansat în noiembrie 2013 (ediţia pilot),
proiectul de orientare în carieră pentru liceeni Opening Opportunities a ajuns la ediţia a II-a.
Este organizat la nivel naţional de TechSoup România şi a fost lansat la nivelul judeţului Iaşi
în luna martie 2015. La evenimentul de lansare au participat peste 150 de elevi şi profesori.
Prin implicarea unui număr de şase 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. Timp de 3 luni, Biblioteca a
găzduit şapte întâlniri între mentori şi elevii selectaţi în acest proiect.
Şcoala Altfel. Manifestările prilejuite de Săptămâna Şcoala Altfel au inclus ateliere
interactive, vizite la bibliotecă, ore de lectură şi concursuri ad-hoc. Organizate în parteneriat
instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee) la sediul central şi
filialele bibliotecii sau în şcoli, activităţile din această săptămână au totalizat peste 950 de
participanţi.
Nocturna Bibliotecilor, Ediţia a VI-a, desfăşurată în seara zilei de 25 septembrie sub
genericul „Citadela Culturală”. Programul pregătit a fost extrem de divers, din care nu a lipsit
muzica, poezia, teatrul, dar şi un concurs. Pe tot parcursul serii au fost organizate vizite
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ghidate în bibliotecă, publicul având ocazia de a asista la prezentări de carte veche şi de
patrimoniu, rarităţi aflate în colecţiile bibliotecii. Până la ora 00.00, circa 350 de persoane
s-au alăturat evenimentului.
Scriitorii Iaşului a inclus organizarea unui număr de şapte lansări de carte, recitaluri,
concursuri, întâlniri cu scriitorii. Participanţi: 1002 la 26 activităţi.
Culorile cărţii include atât activităţile Clubului „Iubitor de Iaşi”, cât şi expoziţii de
desene cu personaje din cărţi, scenete adaptate. Participanţi: 317 şi 12 activităţi.
Portativul literelor, care are ca scop fuziunea dintre literatură şi muzică materializate
prin audiţii muzicale şi lecturi publice din opera clasicilor literaturii româneşti şi mondiale, a
numărat şase activităţi cu un public total de aproximativ 190 de persoane.
În 2015 au fost organizate trei concursuri de creaţie literară şi plastică „Autori copiii”, la
care au participat peste 400 de elevi de toate categoriile de vârstă. Aceste concursuri au ca
scop încurajarea creativităţii şi a originalităţii.
Non-fiction, ce şi cum? are menirea de a pune în contact diferitele categorii
profesionale implicate în literatura non-fiction, de la cea ştiinţifică la cea de autocunoaştere.
Manifestările organizate în acest proiect, în număr de cinci, au avut ca invitaţi nu doar
scriitori, ci şi profesionişti din alte domenii. De exemplu, în luna iulie, la dezbaterea „Crima:
între ficţiune şi investigaţie”, alături de trei scriitori ai genului mistery & thriller (George
Arion, Oana Stoica Mujea, Stelian Țurlea) au participat şi doi investigatori profesionişti din
cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Iaşi. Cele cinci manifestări au atras circa
550 de persoane.
Cât de departe e America? În cadrul acestui proiect, 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 36 prezentări şi sesiuni interactive cu un număr total de 2173 de participanţi, iar concursul
de creaţie literară în limba engleză Winter Wonderland – 143 de participanţi.
Cerneală şi celuloid – American Corner’s Movie Club, derulat prin Compartimentul
American Corner, a inclus două activităţi cu un public total de 31 participanţi.
Săptămâna Naţională a Voluntariatului. În luna mai 2015, proiectul Săptămâna
Naţională a Voluntariatului a reunit activităţi de promovare a voluntariatului în rândul
tinerilor. Cu această ocazie au avut loc un maraton al lecturii, sesiuni de discuţii despre
voluntariat şi despre importanţa voluntariatului în dezvoltarea personală. La cele trei activităţi
organizate cu această ocazie, au fost prezenţi 58 de voluntari ai bibliotecii.
*
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Cursuri pentru comunitate. În anul 2015 au fost livrate publicului 7 tipuri de
cursuri/instruire în 80 de sesiuni, după cum urmează:


pentru seniori: Cursuri de limba engleză şi Cursuri de utilizare a calculatorului şi
a internetului;



pentru elevi (nivel preşcolar/primar/gimnazial/liceal): Ateliere de origami,
quilling, Tehnici de prim-ajutor; Sesiuni de informare civică şi siguranţă rutieră,
Cursuri de fotografie şi Cursuri de antreprenoriat.

În total, la aceste cursuri au participat peste 1300 de persoane (copii şi adulţi).
Club Lady, lansat în 2014, nu a mai avut acelaşi succes în 2015, astfel că după trei
ediţii am hotărât să-l suspendăm pentru o perioadă, urmând să-l abordăm sub o altă formă. La
cele trei întâlniri desfăşurate în 2015 au participat 104 persoane.
Concursul „La Izvoarele Înţelepciunii”, consacrat unor personalităţi din literatura,
cultura, istoria naţională şi universală. Concursul, organizat de Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi” Iaşi în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi şi Biblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă” Chişinău, reuneşte elevi de gimnaziu din Iaşi şi din Republica Moldova,
care au promovat primele trei etape (locală, municipală/raională, judeţeană/republicană), la
etapa finală, care a avut loc la sediul Bibliotecii Judeţene, au participat câte zece elevi
concurenţi din judeţul Iaşi şi din Republica Moldova.

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului
Aproape toate proiectele Bibliotecii Judeţene derulate în 2015 au avut cel puţin o
activitate inclusă care s-a derulată în exterior. Dintre proiectele mari, menţionăm Festivalul
„Teodorenii” şi activităţile din cadrul FIE 2015, la care biblioteca a fost, de asemenea,
producător.
Prima ediţie a Festivalului „Teodorenii” s-a dovedit a fi un real succes, peste 2.000
de ieşeni beneficiind de activităţile organizate cu această ocazie: dezbateri, spectacole de
teatru, concursuri de creaţie plastică şi literară pentru elevi, întâlniri ale scriitorilor invitaţi cu
liceeni, expoziţii tematice, prima ediţie a Convenţiei Editorilor, Creatorilor şi Traducătorilor
de Ficţiune de Gen, ateliere profesionale în domeniul biblioteconomiei şi un maraton
epigramistic. Pe parcursul celor trei zile, la sediul central, filiale şi în locaţiile partenerilor
implicaţi s-au derulat 31 de activităţi pentru public (detalii în Anexa 6).
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Festivalul Internaţional al Educaţiei (FIE), Ediţia a III-a, 2015, s-a desfăşurat în
perioada 22-31 mai şi s-a dorit a fi o sărbătoare a culturii şi a educaţiei în contextul aspiraţiei
Iaşului de a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021. Biblioteca Judeţeană Iaşi a
organizat, sub genericul „Literatura pentru copii: între joc şi educaţie”, prin cofinanţarea
oferită de Primăria Municipiului Iaşi, o serie de evenimente distincte având în centru cartea,
lectura şi creaţia literară. Cu o excepţie, activităţile incluse în proiect s-au derulat în aer liber
sau în spaţiile partenerilor:
I. „Citesc în +” – flashmob care a avut ca scop promovarea lecturii într-o manieră şi un
cadru non-formal, s-a desfăşurat pe pietonalul Ștefan cel Mare, lângă cortul FIE. Tinerii
voluntari implicaţi în această acţiune au purtat tricouri cu sloganul bibliotecii „Citesc în +” (în
colaborare cu Asociaţia Culturală „Moldavia” Iaşi şi voluntarii Bibliotecii).
II. Expoziţia Internaţională Anne Frank – O istorie pentru prezent, realizată de
„Anne Frank House” din Olanda, a fost amenajată în foaierul Teatrului pentru Copii şi Tineret
„Luceafărul”. Expoziţia (în format bilingv, română şi maghiară), s-a adresat grupei de vârstă
12-18 ani, în principal. Expoziţia prezintă Holocaustul prin prisma vieţii Annei Frank şi
îndeamnă vizitatorii să reflecteze asupra unor noţiuni precum prejudecăţi, gândire stereotipă,
discriminare şi unde pot duce acestea dacă se încalcă principiile democratice. Cu aceeaşi
ocazie, a fost proiectat un scurt film documentar (în colaborare cu Asociaţia Tikvah Oradea).
III. Festivitatea de decernare a premiilor ediţiei a II-a a Concursului de volume
colective de proză pentru liceeni „Ionel Teodoreanu” a avut loc lângă „Teiul lui
Eminescu” din Parcul Copou. Concursul a fost lansat în octombrie 2014, 13 instituţii de
învăţământ din judeţul Iaşi şi din Chişinău participând cu volume: Liceul Teoretic „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Iaşi, Școala Normală „Vasile Lupu” Iaşi, Colegiul Naţional Iaşi, Colegiul Naţional
„Garabet Ibrăileanu” Iaşi, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, Școala „Carol I” Iaşi,
Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Paşcani, Liceul Teoretic „Ion Neculce” TârguFrumos, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Chişinău, Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu” Chişinău. Premiul pentru cel mai bun volum a
revenit volumului Carusel al elevilor Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”; coordonator: prof.
Mihaela Vlioncu.
Biblioteci în parcuri şi Book-crossing (cititorii lasă o carte pe care au citit-o, luând în
schimb alta în loc) au fost organizate în anul 2015 cu ocazia participării la trei târguri (Librex,
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FestudIS, GFest). Conform estimărilor noastre, circa 200 de persoane au solicitat permis de
intrare sau l-au reînnoit şi aproximativ 250 de au făcut schimb de cărţi cu biblioteca.
Cartea Românească de pretutindeni. În cadrul proiectului Cartea Românească de
pretutindeni, în perioada 22-26 aprilie 2015, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost
prezentă la cea de a XIX-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret
de la Chişinău. De această dată, Biblioteca a promovat moştenirea culturală şi istorică a
Iaşului, circa 600 de persoane fiind interesate de posibilitatea de a vizita Iaşul în scop turistic.
Publicaţiile distribuite au fost asigurate de către Biroul de Informare Turistică din cadrul
Primăriei Municipiului Iaşi. În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 31 august – 3 septembrie
2015, Biblioteca Judeţeană a participat la cea de a XXIV-a ediţie a Salonului Internaţional
de Carte organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, la Chişinău.
Clubul „Clepsidra” este o manifestare trimestrială care se adresează publicului larg
interesat de felul în care moravurile politice se regăsesc în literatura naţională şi
internaţională, a decelării propagandei şi ficţiunii de mesajul literar valabil exprimat prin
convingerea autorilor. Activităţile proiectului sunt concretizate prin întâlniri-dezbateri
trimestriale ce reunesc specialişti politologi/ filosofi/ istorici/ literaţi ai Iaşului şi au ca scop
promovarea unui mediu de comunicare de natură politico-culturală, dar şi facilitarea
schimbului de experienţă, cunoaştere şi informaţii către publicul larg. În 2015, din cele trei
întâlniri organizate, două au avut loc la liceele ieşene (Colegiul Economic Administrativ Iaşi
şi Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”), circa 230 de elevi şi cadre didactice beneficiind de
prelegerile susţinute de cadre didactice universitare.
Poliţia şi Biblioteca Judeţeană merg la şcoală pentru siguranţa copiilor.
Parteneriatul încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a continuat şi în anul 2015. În
cadrul acestuia s-au derulat activităţi incluse în Săptămâna Prevenirii Criminalităţii, Copilărie
fără delincvenţă, Poliţist pentru o zi sau Siguranţa ta, contează!, care au implicat peste 500 de
elevi, părinţi şi cadre didactice din unităţi de învăţământ preuniversitar din Iaşi. În acelaşi
proiect s-au desfăşurat alte două activităţi: „Biblio-Ateliere de Informare Civică şi de PrimAjutor” şi „Biblio-Școala de pietoni” (în derulare până la finele anului şcolar 2015-2016).
Ambele vizează conturarea unui bagaj informaţional despre metode, tehnici şi mijloace de
acordare a primului ajutor şi de siguranţă personală şi a bunurilor, reguli elementare de
circulaţie rutieră, cât şi a unei conduite social-educaţionale privind importanţa atitudinii
preventive. Sesiunile se desfăşoară în cele cinci filiale ale bibliotecii şi în şcolile beneficiare.
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Și eu scriu despre cărţi este un proiect iniţiat de Biblioteca Judeţeană în parteneriat cu
Penitenciarul Iaşi şi se desfăşoară la punctul de împrumut carte deschis în cadrul
Penitenciarului, unde Biblioteca Judeţeană a pus la dispoziţia persoanelor private de libertate
aproximativ 1000 de volume din colecţiile proprii. Pentru a stimula lectura, proiectul le
propune acestora elaborarea unor recenzii pe baza cărţilor citite, cele mai reuşite fiind
recompensate cu premii constând în cărţi. Tot în cadrul acestui proiect, lunar au loc întâlniri
cu persoana desemnată de bibliotecă, care au ca teme centrale atât discuţii pe marginea
recenziilor, cât şi despre diferite subiecte legate de procesul lecturării.
O carte pentru vârsta a treia, care îşi propune să valorifice posibilul parteneriat cu
centrele de cartier pentru pensionari, materializat prin deschiderea a două puncte de împrumut
în cadrul Căminului de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” (Copou) şi Căminul de Bătrâni
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Bucium). Lunar, o persoană desemnată de la Biroul
Împrumut pentru Adulţi se deplasează la aceste unităţi pentru a împrospăta fondul de carte cu
noutăţi. Activităţile de recreere pentru locatarii acestor cămine constau în prezentări de carte,
audiţii muzicale, întâlniri cu scriitori.
Cărţi în spitale a continuat şi în anul 2015, prin continuarea parteneriatului cu Spitalul
de Neurochirurgie. Pentru anul 2016 avem în vedere deschiderea unui punct de împrumut şi la
Spitalul de Copii „Sf. Maria”.
Proiectul „O carte pe zi” (via www.bjiasi.ro) oferă în fiecare zi un text succint care
prezintă o carte din bibliotecă. Programat iniţial să se adreseze presei scrise şi online, el va
trebui completat atunci când alocările bugetare vor permite amenajarea unui studio minimal în
care să se realizeze înregistrări audio şi video, pe baza cărora să se încheie parteneriate cu
radiourile şi televiziunile locale, în special cu cele de stat. Până la găsirea de resurse
financiare, proiectul se va derula pe pagina web a bibliotecii, prin semnalarea zilnică a unei
cărţi noi apărute. În anul 2015, proiectul a fost completat cu 250 de cărţi (copertă + descriere).
Nu în ultimul rând, proiectul „Dialoguri culturale”, prin care reprezentanţii Bibliotecii
Judeţene „Gh. Asachi” au fost invitaţi pentru a vorbi despre activitatea bibliotecii, a bifat trei
emisiuni.
b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
În anul 2015, Biblioteca Judeţeană Iaşi a participat activ la cele mai importante saloane
şi târguri din Iaşi şi din Republica Moldova. Le enumerăm în ordine cronologică:
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Târgul de Carte, Artă şi Muzică
Librex, ediţia a XXIII-a, 2015 – organizat
în intervalul 11-15 martie, la Palas Mall. În
cele cinci zile, între orele 10.00-22.00,
alături de alte importante instituţii de cultură
din Iaşi, Biblioteca Judeţeană o oferit
informaţii despre oferta culturală, despre
posibilitatea de a face voluntariat şi a
eliberat permise de înscriere.
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret de la Chişinău, ediţia a XIX-a, 2015,
desfăşurat în perioada 23-26 aprilie 2015, la care
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost prezentă cu un
stand, ocazie cu care am promovat moştenirea istorică şi
culturală a Iaşului şi am oferit publicului basarabean
interesat publicaţii puse la dispoziţie de Biroul de
Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului
Iaşi şi de Fundaţia Iaşi – Capitală Culturală Europeană.
Organizat de Secţia Naţională din Republica Moldova a
Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret
(IBBY) şi de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion
Creangă”, ediţia s-a bucurat de prezenţa a peste 70 de edituri de carte pentru copii din
Republica Moldova, România, Rusia şi Turcia. De asemenea, am fost prezenţi în cadrul
sesiunii de comunicări cu expunerea „Literatura pentru copii: între joc şi educaţie”.
Festivalul studenţesc FestudIS, ediţia a XV-a, 2015, organizat în perioada 15-17 mai
2015, în Parcul Tineretului, a reunit toate asociaţiile studenţeşti de la cele cinci universităţi
ieşene. Pe lângă informarea asupra noutăţilor, au fost eliberate permise de intrare, au fost
oferite informaţii despre oferta culturală şi despre posibilităţile de a face voluntariat în
bibliotecă.
Festivalul Internaţional al Educaţiei (FIE), ediţia a III-a, 2015, desfăşurat în
perioada 22-31 mai 2015, s-a evidenţiat printr-o multitudine de activităţi: de la lansări de
carte, cluburi de lectură şi dezbateri profesionale, şi o expoziţie internaţională în premieră. Ele
sunt detaliate la secţiunea de proiecte realizate ca partener/coproducător.
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Simpozionul Naţional „Mijloace moderne de atragere a publicului in biblioteci”,
ediţia a V-a, Brăila. În perioada 3-5 iunie 2015, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din
Brăila a avut loc ediţia a V-a a Simpozionului Naţional „Mijloace moderne de atragere a
publicului în biblioteci”, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” fiind reprezentată de
Compartimentul American Corner cu lucrarea „Volunteers Shine Program la American Corner
Iaşi”. Cu aceeaşi ocazie a fost organizat şi un
concurs de afişe realizate în anul 2014 în
bibliotecile publice. Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi” a fost recompensată cu Premiul II
pentru afişul „Take control of your camera” –
pentru claritatea și forţa mesajului vizual, pentru
valoarea echilibrată a elementului grafic şi cel
textual.
Salonul Internaţional de Carte Chişinău, ediţia a XXIV-a, organizat de Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, desfăşurat în perioada 31 august – 3 septembrie 2015, a fost
consacrată bibliologului şi poetului Alexe Rău. În acelaşi timp, a avut loc şi ediţia a V-a a
Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii. Au fost prezente circa 180 de edituri din 15 ţări.
Programul Salonului a cuprins o expoziţie-târg cu peste 8.000 de titluri de producţie editorială
din ultimul an, lansări de cărţi noi, mese rotunde, briefing-uri, expoziţii tematice, ateliere de
creaţie, expoziţii de pictură, cenacluri, momente literar-artistice, Gala Laureaţilor Salonului.
Pe parcursul celor două zile, au avut loc şi evenimente biblioteconomice, la care au participat
specialişti din Biblioteca Judeţeană Iaşi, dar şi din alte biblioteci din ţară.
Festivalul G Fest, ediţia a IV-a, 2015, organizat în perioada 11-13 septembrie 2015, în
grădina Muzeului Memorial „Poni – Cernătescu”, la care Biblioteca Judeţeană a fost şi unul
dintre partenerii proiectului iniţiat de Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni şi finanţat de
Consiliul Judeţean Iaşi. Festivalul are ca scop promovarea educaţiei non-formale şi petrecerea
timpului liber într-un mod constructiv pentru tineri. De această dată, Biblioteca Judeţeană a
avut alături şi voluntari de la Societatea Naţională de Crucea Roşie din România – Filiala Iaşi,
care au executat demonstraţii interactive de acordare a primului ajutor.
Festivalul Luminii Iaşi, Ediţia a V-a, 2015, a fost organizat pe data de 12 septembrie
2015, în intervalul orar 17.00-21.00, în Parcul Copou, de către Organizaţia Naţională
„Cercetaşii României” – Filiala Iaşi. Cu o tradiţie la nivel naţional, Festivalul Luminii îşi
propune să ofere participanţilor un moment de deconectare de la stresul cotidian, de la crizele
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de timp şi aglomeraţia activităţilor din fiecare zi. Cu această ocazie, Biblioteca Judeţeană a
organizat şi susţinut ateliere de promovare a lecturii pentru copii de 7-14 ani.
Tot în 2015, Biblioteca Judeţeană a fost partener şi a ediţiei a VI-a a Festivalului Serile
Filmului Românesc „Timpul”, ediţie dedicată actorului George Mihăiţă.
b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător
În 2015, Biblioteca Judeţeană a participat activ la cele mai importante evenimente
cultural-educative din Iaşi, fiind recunoscută de drept ca făcând parte din elita instituţiilor de
cultură ale judeţului. Toate proiectele derulate în anul 2015 (cu mici excepţii) au fost iniţiate
de Biblioteca Judeţeană în calitate de producător. Cele mai multe dintre ele au fost realizate în
parteneriat cu alte entităţi: asociaţii culturale şi studenţeşti, ONG-uri, instituţii de învăţământ
preuniversitar şi universitar, dar şi cu organizaţii private (tabelul cuprinzând acordurile de
parteneriat încheiate în 2015 este anexat la prezentul raport – Anexa 5).
Respectând ordinea din Planul de management, enumerăm proiectele realizate în
parteneriat:
1. Programul „Biblioteca şi Arta”
1.1. Proiectul „Scriitorii Iaşului”: Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi; Asociaţia
Culturală „Moldavia” Iaşi; Asociaţia „Universul prieteniei” Iaşi.
1.2. Proiectul „Culorile cărţii”: Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi –
Institutul de Pregătire Psihopedagogică şi Consiliere; Centrul de Informare Europe Direct –
AEDD Iaşi; Palatul Copiilor Iaşi.
1.3. Proiectul „Portativul literelor”: Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi –
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală şi Teatru.
1.4. Proiectul „Cerneală şi celuloid”: Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi –
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru.
1.5. Concurs de creaţie literară şi plastică „Autori copiii”: Inspectoratul Școlar
Judeţean Iaşi; Ambasada SUA.
2. Programul „Biblioteca şi Știinţa”:
2.1. Proiectul „Intersecţii”: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Iaşi;
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi; SC ApaVital SA Iaşi; Universitatea
de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”; Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi; Liceul Tehnologic
*
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„Petru Poni” Iaşi; Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi; Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Iaşi; Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi.
2.2. Proiectul „Non-fiction, ce şi cum?”: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi; Editura
Crime Scene Press.
3. Programul „Biblioteca şi Societatea”:
3.1. Proiectul „Carte şi tradiţie românească”: Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi – Muzeul Etnografic al Moldovei; Asociaţia „Ciurbeştenii”; Asociaţia
„Acţiunea 2012”.
3.3. Proiectul „Cartea românească pretutindeni”: Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova; Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău.
3.4. Proiectul „Viaţă şi spiritualitate”: Asociaţia „Om Nou, Conştiinţă Nouă”
(BiblioZen); Asociaţia „ADERO” Iaşi; Asociaţia AFECT.
3.6. Proiectul „Cât de departe e America?” (Ambasada Statelor Unite ale Americii la
Bucureşti; Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi).
3.7. Săptămâna Voluntariatului: Clubul de voluntari ai Bibliotecii Judeţene Iaşi;
Filiala Iaşi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.
4. Programul „Biblioteca ta”
4.1. Proiectul „Cărţi în spitale”: Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”
Iaşi.
4.2. Proiectul „O carte pentru vârsta a treia”: Asociaţia „Afect” Iaşi; Căminul de
Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” Iaşi; Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” Iaşi; Centrul Multifuncţional pentru Vârsta a Treia Iaşi.
4.3. Continuarea proiectului care vizează funcţionarea primei biblioteci din ţară pentru
nevăzători: Filiala Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
4.4. Proiectul „Biblioteci în parcuri”: Clubul de voluntari ai Bibliotecii Judeţene.
4.5. Proiectul Book-crossing: Clubul de voluntari ai Bibliotecii Judeţene.
5. Programul „Hai la bibliotecă!”
5.2. Proiectul „Dialoguri culturale”: Digi 24 Iaşi.
5.3. „Și eu scriu despre cărţi”: Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi.
6. Programul „Biblioteca şi Internetul”:
Proiectul „epub, mobi” (mijloace proprii).
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7. Programul „Un singur Iaşi”:
7.1. Proiectul „O singură voce”: Sedcom Libris Iaşi, Casa de Cultură a Studenţilor
Iaşi; Asociaţia Culturală „Moldavia” Iaşi;
8. Festivalul „Teodorenii”: Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, Universitatea de
Arte „George Enescu” Iaşi; Ateneul Tătăraşi; Casa de Cultură a Municipiului „Mihai
Ursachi”; DGASPC Iaşi; Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”; Colegiul Naţional „Emil
Racoviţă”; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”; Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
România; Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi şi alte instituţii de învăţământ preuniversitar din
Iaşi.
9. FIE 2015: Primăria Municipiului Iaşi; Asociaţia Tikvah Oradea; Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Luceafărul” Iaşi; Asociaţia Culturală „Moldavia” Iaşi.
10. Cursuri pentru comunitate (IT şi engleză seniori, origami etc.): cu sprijinul voluntarilor.
11. Concursul de volume colective de proză destinat liceenilor „Ionel Teodoreanu”,
ediţia a II-a, 2015: Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi; Inspectoratul Școlar Naţional din
Republica Moldova; Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău.
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c) Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei
c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată
Cele mai importante măsuri de reglementare se regăsesc în următoarele decizii:
Decizia 8/30.01.2015 – Se modifică şi se completează Decizia nr. 184 din 16.07.2013
privind reorganizarea Comisiei de evaluare a publicaţiilor prin donaţii
Decizia 22/25.03.2015 – Se modifică şi se completează Decizia nr. 222 din 15.10.2013
privind componenţa Comisiei de Etică şi Disciplină modificare şi completare prin Decizia
236/19.10.2015 cu 20.10.2015
Decizia 23/25.03.2015 – Se modifică şi se completează Decizia nr. 183 din 02.07.2013
privind componenţa Comisiei permanente de casare a documentelor de bibliotecă,
modificare şi completare prin Decizia 223/10.09.2015 cu 14.09.2015
Decizia 24/25.03.2015 – Se modifică şi se completează Decizia nr. 138 din 29.12.2014
privind componenţa Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
SCI/M, modificare şi completare prin Decizia 222/10.09.2015 cu 14.09.2015
Decizia 25/25.03.2015 – cu 26.03.2015 se constituie Comisia de achiziţie a
documentelor specifice bibliotecii, modificare şi completare prin Decizia 221/10.09.2015
cu 14.09.2015, modificare şi completare prin Decizia 364/30.12.2015 cu 01.01.2016
Decizia 26/25.03.2015 – cu 26.03.2015 se constituie Comisia de analiză, evaluare şi
selecţie a ofertelor pentru achiziţia de active fixe, clasa 3, Mobilier, aparatură birotică şi
alte active corporale modificată prin Decizia 86/06.07.2015 cu data de 07.07.2015
Decizia 43/04.05.2015 cu 05.05.2015 constituire Comisia de verificare a fondului de
publicaţii de la Compartimentul American Corner
Decizia 44/04.05.2015 – Se constituie Comisia de analiză, evaluare şi selecţie a
ofertelor pentru achiziţia de active fixe, clasa 3, Maşini, echipamente şi mijloace de
transport, cu 05.05.2015.
Decizia 77/03.07.2015 cu 01.07.2015 – Compartimentul Editură trece în subordinea
Serviciului PPC, PR
Decizia 97/26.08.2015 – constituire Comisia de recepţie a Echipamentului de
digitizare: scanare, procesare, arhivare documente cu 26.08.2015
Decizia 217/10.09.2015 – constituire Comisia de coordonare şi îndrumare metodică,
cu 14.09.2015
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Decizia 218/10.09.2015 – se modifică şi se completează Decizia nr. 56 din 03.07.2012
privind

componenţa

Comisiei

profesionale

pentru

formarea

şi

perfecţionarea

personalului cu 14.09.2015
Decizia 219/10.09.2015 – se modifică şi se completează Decizia nr. 247 din
02.12.2013 privind componenţa Comisiei paritare cu 14.09.2015, modificare şi completare
prin Decizia 225/19.10.2015 cu 20.10.2015
Decizia 220/10.09.2015 – se modifică şi se completează Decizia nr. 188 din
05.08.2013 privind componenţa Consiliului de Administraţie cu 14.09.2015
Decizia 242/05.11.2015 – constituire Echipa de Gestionare a Riscurilor, cu
05.11.2015
Decizia 250/27.11.2015 – constituire Comisia de inventariere şi evaluare a activelor
fixe corporale amortizate integral care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin
hotărâre a guvernului şi îndeplinesc condiţia de trecere în categoria materialelor de
natura obiectelor de inventar
Decizia 251/07.12.2015 – Adunarea Generală a salariaţilor BJ în 12.12.2015
Decizia 252/11.12.2015 – aprobare Codul de conduită etică, Ediţia II, Revizia 1 în
vigoare cu 14.12.2015
Decizia 360/15.12.2015 – constituire Comisia de verificare a fondului de publicaţii
de la Serviciul Săli de lectură şi depozit – Gestiunea Sala de Lectură Carte), pt perioada
16.12.2015-01.02.2016

c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative
Adresa nr. 1679/16.06.2015 – nota de fundamentare privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcţii şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene
„Gh. Asachi” Iaşi, aprobat prin Hotărârea 166/24.06.2015 cu aplicare de la 01.07.2015
Proces verbal 3278/12.11.2015 – şedinţa de negociere a Contractului Colectiv de Muncă
al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi (Cererea cu privire la solicitare înregistrării CCM
adresata Inspectoratului Teritorial Iaşi înregistrată sub nr. 36.296/15.12.2015; Adresa ITM
Iaşi nr. 36.812/36.296/CCMMRM/18.12.2015 comunică înregistrarea CCM în Registrul unic
de evidenţă al ITM Iaşi la nr. 229 din 18.12.2015).
Decizia 365/30.12.2015 – începând cu data de 01.01.2016, dna Lazăr Gabriela va
desfăşura activitatea de control financiar preventiv propriu.
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c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea comisiilor de conducere,
a altor organe colegiale în anul 2015
Consiliul de Administraţie – 7 întruniri la datele: 12.01.2015, 11.02.2015, 12.05.2015,
21.09.2015, 28.09.2015, 07.10.2015, 08.12.2015.
Consiliul Ştiinţific modificat şi completat prin Decizia nr. 255/30.12.2013 – nr.
întruniri – 1 întrunire 6.06.2015
Comisia profesională pentru formarea şi perfecţionarea personalului – 1 întrunire
la data de 14.10.2015
Comisia de Etică şi Disciplină – 2 întruniri la datele: 10.03.2015, 16.09.2015
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial –7 întruniri la datele 13.01.2015, 20.01.2015,
26.01.2015, 26.02.2015, 06.04.2015, 01.10.2015, 11.11.2015.
Comisia de achiziţie a documentelor specifice bibliotecii – 33 de întruniri, de regulă
bilunar.
Comisia de evaluare a publicaţiilor primite prin donaţii s-a întrunit de 9 ori, la
datele: pentru cărţi – 27.01; 26.02; 06.07; 09.09; 21.09; 20.10, pentru periodice: 21.04; 30.04;
10.11.
Comisia permanentă de casare a documentelor de bibliotecă s-a întrunit de 3 ori, la
datele: 02.02; 19.03; 15.06.

c.4. Perfecţionarea personalului
Cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului
În anul 2015, angajaţii Bibliotecii Judeţene Iaşi au participat la două cursuri de formare
şi patru de perfecţionare ale căror costuri au fost suportate de bibliotecă sau de către
organizatorii proiectelor cu finanţare externă şi anume:
– Cursul de formare „Servicii de bibliotecă”, organizat de Biblioteca Judeţeană, a fost
susţinut de un formator propriu. La acest curs au participat 12 angajaţi selectaţi din toate
compartimentele Bibliotecii, în urma identificării nevoilor.
– Cursul de formare „Reflectarea în mass-media a statutului femeii contemporane”, la
care au participat doi salariaţi, face parte din proiectul Resurse umane calificate şi recalificate
pentru accesul pe piaţa muncii al femeii – FEMRO, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
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implementat de S.C. Technical Training S.R.L în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba
Iulia şi Techniki Ekpedeftiki S.A. din Grecia.
– Cursul „Competenţe sociale şi civice”, organizat de Info-Educaţia Iaşi, la care au
participat 7 salariaţi cu funcţii de conducere, finalizat cu certificat de absolvire eliberat de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul
Educaţiei Naţionale.
– Sesiunea de instruire „Dezvoltarea creativităţii pentru campanii de voluntariat de
succes”, organizat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) în cadrul Proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat
în biblioteci”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România,
la care au participat 2 angajaţi de la Serviciul Proiecte şi Programe Culturale, PR.
– Cursul de formare „Servicii de marketing în bibliotecă”, organizat de S.C. SCREAM
S.R.L. Baia Mare, a fost susţinut de un formator din cadrul firmei. La acest curs au participat
20 de angajaţi selectaţi din toate compartimentele Bibliotecii, în urma identificării nevoilor.
– Cursul de formare „Metodologii contabile” (Sibiu, septembrie 2015), la care au
participat 3 persoane cu funcţii de conducere din cadrul Serviciului Economic.

Denumirea cursului

„Servicii de
bibliotecă”

*

Tipul
cursului

formare

Durata

24 ore
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Nume şi prenume
participant
Mînzu Florina
Cojocaru Mihaela
Popovici Adrian
Cozmiuc Roxana
Frenţ Lăcrămioara
Zup Lucian
Nica Revi
Munteanu Carina-Elena
Iordache Olga
Calance Giusepina
Gârtan Adelaida
Donose Anca-Simona

Funcţia
şef birou
şef birou
bibliograf
bibliograf
şef birou
bibliograf
bibliograf
bibliograf
şef birou
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
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Munteanu Carina-Elena
Morariu Mihaela
Maftei Gabriela
Mînzu Florina
Cozmiuc Roxana
Teodorescu Ramona
Raţă Florenţa

director adjunct
șef serviciu
șef serviciu
șef birou
șef birou
șef birou
șef birou

„Dezvoltarea
creativităţii pentru
perfecţionare 32 ore
campanii de
voluntariat de succes”

Morariu Mihaela
Zanet Elena

șef serviciu
bibliograf

„Reflectarea în massmedia a statutului
formare
femeii contemporane”

Raţă Florenţa
Lazăr Gabriela

șef birou
economist

Teodorescu Genoveva
Buliche Irina
Codrea Ninela
Olariu Gabriela
Diana Sălceanu
Costi Acozmei
Steclaru Carmen
Sava Daniela
Calance Giusepina
Donose Anca
Ungureanu Corina
Şova Noela
Dimitriu Daniela
Hriscu Mihaela
Pricope Gabriela
Toia Roxana
Şerban Dumitru
Prodan Ina
Pascariuc Silvia
Carp Simona

bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf
bibliograf

Alina Păncescu
Florența Raţă
Ioana Mareş

şef birou
şef birou
director adjunct
economic

„Competenţe sociale
şi civice”

Servicii de marketing
în bibliotecă

perfecţionare 80 ore

32 ore

perfecţionare 24 ore

Metodologii contabile perfecţionare 24
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Comisia de disciplină s-a întrunit de două ori şi a sancţionat doi salariaţi cu primul
avertisment conform Codului Muncii.
Au fost organizate concursuri pentru ocuparea a două posturi de conducere şi a şapte
posturi de execuţie, au încetat zece contracte de muncă, a promovat un salariat şi au fost
transformate cinci posturi.
c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării
În anul 2015, nu au existat controale sau auditări în urma cărora să fi fost dispus vreun
plan de măsuri.
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d) Situaţia economico-financiară a instituţiei
d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri
Prevederi Prevederi
inițiale
definitive

Denumirea indicatorilor

Încasări
realizate

Total venituri proprii și subvenții

4.581.680

5.010.890 5.005.718

Venituri din subvenții

4.548.630

4.969.150 4.968.784

Secțiunea de funcționare

4.297.630

4.718.150 4.718.011

4.297.630

4.718.150 4.718.011

Cheltuieli de personal

3.037.630

3.426.550 3.426.511

Cheltuieli cu bunuri și servicii

1.260.000

1.291.600 1.291.500

Cod indicator 43.10.09 – Subvenții pentru instituții
publice, din care:

Secțiunea de dezvoltare

251.000

251.000

250.773

251.000

251.000

250.773

Venituri proprii

33.050

41.740

36.934

Cod indicator 33.10.50 – Alte venituri din prestări de
servicii și alte activități

7.250

7.250

7.394

Cod indicator 36.10.50 – Alte venituri

0

0

475

Cod indicator 37.10.01 – Donații și sponsorizări

0

1.100

1.100

25.800

33.390

27.965

Cod indicator 43.10.19 – Subvenții pentru instituții
publice destinate secțiunii de dezvoltare

Cod indicator 37.10.50 – Alte transferuri voluntare
Bugetul de cheltuieli
Prevederi
inițiale

Plăți
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii și
subvenții)

4.581.680

5.010.890

5.005.099

Secțiunea de funcționare

4.330.680

4.759.890

4.754.326

Titlul I – Cheltuieli de personal

3.037.630

3.426.550

3.426.511

Titlul II – Bunuri și servicii

1.293.050

1.333.340

1.327.815

251.000

251.000

250.773

251.000

251.000

250.773

Secțiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

*
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d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată
lei
Prevederi
definitive

Plăți
efectuate

Grad de
realizare (%)

Total cheltuieli (venituri proprii și
subvenții)

5.010.890

5.005.099

Secțiunea de funcționare

4.759.890

4.754.326

99,88

Titlul I – Cheltuieli de personal

3.426.550

3.426.511

100,00

Titlul II – Bunuri și servicii

1.333.340

1.327.815

99,59

251.000

250.773

99,91

251.000

250.773

99,91

Secțiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

99,88

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei
Venituri proprii realizate din activitatea de baza specifica
instituției
Cod indicator – 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii
și alte activități:
– Multiplicare documente pe suport de hârtie
– Imprimare de documente alb/negru și color
– Emitere permise cu cod de bare, laminat și duplicate

7.250

7.250

7.394

0

0

475

0

1.100

1.100

Cod indicator 37.10.50 – Alte transferuri voluntare, din care:

25.800 33.390

27.965

Parteneriat Ambasada SUA – American Corner

25.800 25.800

20.375

Cod indicator 36.10.50 – Alte venituri
Venituri proprii realizate din alte activități ale instituției
Cod indicator – 37.10.01 – Donații și sponsorizări
Venituri realizate din prestări de servicii culturale în
cadrul parteneriatelor cu alte autorități

Parteneriat cu Municipiul Iași

0

Total cheltuieli (venituri proprii și subvenții)

4.581.680

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri
proprii a cheltuielilor instituției (%)

*

51

7.590

5.010.890

0,74

7.590

5.005.099
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d.4. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor
Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor
(perioada raportată comparativ cu anul precedent)
Grad de creştere a
surselor
atrase/veniturilor
proprii în totalul
veniturilor (%)

Realizări
2014

Realizări
2015

65.344

36.934

-43

Cod indicator 33.10.50 – Alte venituri
din prestări de servicii şi alte activităţi

7.245

7.394

2

Cod indicator 36.10.50 – Alte venituri

0

475

500

1.100

120

57.599

27.965

-51

Denumirea indicatorilor

Total venituri

Cod indicator – 37.10.01 – Donaţii şi
sponsorizări
Cod indicator – 37.10.50 – Alte
transferuri voluntare

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor
lei
Prevederi Prevederi
inițiale
definitive
Total cheltuieli (venituri proprii și subvenții)

4.581.680

5.010.890

5.005.099

Secțiunea de funcționare

4.330.680

4.759.890

4.754.326

Titlul I – Cheltuieli de personal

3.037.630

3.426.550

3.426.511

Titlul II – Bunuri și servicii

1.293.050

1.333.340

1.327.815

251.000

251.000

250.773

251.000

251.000

250.773

Secțiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital
Ponderea cheltuielilor de personal în totalul
cheltuielilor (%)

*

Plăți
efectuate
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d.6. Ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total
Ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor
lei
Prevederi
inițiale

Prevederi
definitive

Plăți
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii și
subvenții)

4.581.680

5.010.890

5.005.099

Secțiunea de funcționare

4.330.680

4.759.890

4.754.326

Titlul I – Cheltuieli de personal

3.037.630

3.426.550

3.426.511

Titlul II – Bunuri și servicii

1.293.050

1.333.340

1.327.815

251.000

251.000

250.773

251.000

251.000

250.773

Secțiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital
Ponderea cheltuielilor de capital în bugetul
total (%)

5,01

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie
Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor
lei
Prevederi
inițiale

Plăți
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii și
subvenții)

4.581.680

5.010.890

5.005.099

Secțiunea de funcționare

4.330.680

4.759.890

4.754.326

Titlul I – Cheltuieli de personal

3.037.630

3.426.550

3.426.511

Titlul II – Bunuri și servicii

1.293.050

1.333.340

1.327.815

251.000

251.000

250.773

251.000

251.000

250.773

Secțiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital
Gradul de acoperire a salariilor din
subvenție (%)

100

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul
raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (%)

*

Prevederi
definitive

0
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d.8. Cheltuieli pe vizită beneficiar)
Comparaţia situaţiei cheltuielilor pe beneficiar pentru anul 2015 în raport cu 2013 şi
2014:
2013

2014

2015

4.289.721

4.590.729

4.968.784

116.064

186.041

206.321

36,95

24,67

24,12

29.560

65.344

36.934

116.064

186.041

206.321

0,25

0,35

0,179

subvenţii (lei)
Total
Beneficiari
Cost/beneficiar (lei)

venituri proprii (lei)
Total
Beneficiari
Cost/beneficiar

Scăderea de doar 2,2% a costului pe beneficiar s-a realizat în condiţii imposibil de
previzionat cu un an în urmă. Un rol determinant l-au avut puternicele creşteri salariale
aplicate întregului personal bugetar, dar şi închiderea filialei Ateneu din motive independente
de voinţa şi puterea noastră de acţiune.

*
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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
Încă de la debutul mandatului, actualul management a enunțat ca viziune de dezvoltare
și mai apoi de funcționare necesitatea ca într-un peisaj în care multe dintre instituțiile de
cultură oferă servicii care se adresează elitelor, biblioteca să își ia extrem de „în serios” rolul
său de a promova cultura de masă.
Programele culturale, dar mai ales serviciile clasice de bibliotecă au avut deci în vedere
accederea la categorii cât mai variate de public, au dorit să promoveze diversitatea culturală în
spiritul valorilor perene ale intelectualității românești și adecvate celor mai noi tendințe
mondiale. Programele culturale, prezentate pe larg în prima parte a raportului, au fost definite
încă de la început cu scopul de a asigura o cuprindere cât mai mare a domeniilor în care
trebuie să fie activă biblioteca, iar programul minimal propus a fost realizat și chiar depășit în
multe direcții.
Grăitor pentru definirea strategiei culturale a Bibliotecii este felul în care a fost organizat
Festivalul „Teodorenii”, prezentat și el pe larg în Anexa 6. Analizând conținutul acestuia se
poate vedea că manifestările de nivel academic precum seminarul dedicat operei celor doi frați
Teodoreanu au fost acompaniate de un colocviu dedicat literaturii de gen, dar și de o încercare
practică de a revigora modul tradițional moldovenesc de a percepe și practica gastronomia. În
acest fel credem că ne-am apropiat de situația ideală, în care biblioteca oferă utilizatorilor săi
programe cu care ei intră în rezonanță în funcție de propria vibrație intelectuală.
Încheiem această parte menționând încă o dată îndeplinirea programului minimal
negociat cu autoritatea.
e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor
Proiectele din cadrul programelor culturale au fost prezentate pe larg în secțiunea
dedicată activității profesionale. Dacă este să punctăm eficacitatea proiectelor, ne putem referi
la două aspecte:


pe de o parte, numărul participanților la programele culturale a fost într-o creștere
accentuată, ceea ce arată că întregul efort economic, administrativ și de publicitare
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a fost unul mai eficient decât cel de anul trecut. Această evoluție pozitivă este
desigur și o consecință a creșterii coeziunii echipei și a notorietății noii locații a
bibliotecii.


pe de altă parte, conform cifrelor prezentate în prima parte a raportului se poate
constata că la programele noastre culturale a participat un procent de aproximativ
5% din populația municipiului Iași, ceea ce este un rezultat mulțumitor pentru o
instituție care activează într-o comunitate în care oferta culturală este extrem de
bogată.

În ceea ce privește cele două proiecte nerealizate și care, de altfel, nici nu au o finanțare
asigurată din bugetul autorității, trebuie spus că s-au lovit de impedimente de comunicare
între instituțiile de cultură, dar și de un cadru legislativ care nu reglementează îndeajuns de
bine și în interesul culturii distribuirea gratuită de broșuri și reviste. Rămânem însă la ideea că
instituțiile de cultură ieșene se pot coordona pentru editarea unui caiet săptămânal comun care
să cuprindă informații la zi din viața culturală a orașului și a județului.
e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu
alocaţia primită
Nume program

1. Biblioteca şi Arta

2. Biblioteca şi Ştiinţa

3. Biblioteca şi Societatea

*

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

1.5. Autori copiii

Demarat

2.1. Intersecţii

Demarat

2.2. Non-fiction, ce şi cum?

Demarat

3.1. Carte şi tradiţie românească

Demarat

3.2. Book-ătăria

Incomplet

3.3. Cartea românească de pretutindeni

Demarat

3.4. Viaţă şi spiritualitate

Demarat

3.5. Clubul Clepsidra

Demarat

3.6. Cât de departe e America?

Demarat

3.7. Săptămâna Voluntariatului

Demarat
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5. Hai la Bibliotecă

6. Biblioteca şi Internetul
7. Un singur Iaşi
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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

4.5. Book - crossing

Demarat

5.1. O carte pe zi

Demarat

5.2. Dialoguri culturale

Demarat

5.3. Şi eu scriu despre cărţi

Demarat

6.1. E-pub, mobi.

Demarat

6.2. Site-ul www.bjiasi.ro

Realizat

7.1. O singură voce

Nefinanţat

7.2. Caietul cultural ieşean

nefinanţat

8. Festivalul Teodorenii

Realizat

După cum se observă, proiectele și programele negociate sunt fie în curs de desfășurare,
fie finalizate. Pentru rigoare, trebuie enunțat însă faptul că în bugetul bibliotecii, proiectele și
programele nu au bugete separate, cheltuielile lor repartizându-se în capitolele
corespunzătoare ale bugetului general al instituției.

e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari
Prezentul raport cuprinde – Anexa 1 – un centralizator complet al tuturor programelor şi
proiectelor culturale 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.
e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei
în afara sediului
Așa cum am mai menționat și în rapoartele trecute, modul în care legea structurează
raportul managerial anual nu este adecvat activității bibliotecilor publice, ci instituțiilor de
spectacol. Un exemplu în acest sens este indicația cuprinsă în Hotărârea 1301/2009 în care la
acest punct ar trebui analizată activitatea din afara instituției pe baza înscrisurilor contabile
rezultate din vânzarea de bilete.
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Conform legii și a hotărârilor Consiliului Județean Iași, Biblioteca nu poate presta
servicii contra cost decât în sediul propriu și în condiții extrem de bine definite și deci acest
punct al raportului managerial nu are nici un sens în cadrul instituției noastre.
Dacă este să ne referim la metodologia de numărare a utilizatorilor din acțiunile
culturale care nu se desfășoară la sediu, atunci trebuie să spunem că au fost numărați exclusiv
aceia care au interacționat direct cu angajații bibliotecii.
e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii,
rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal
Din dorința de a evita redundanțele, dar și prelungirea inutilă a actualului document, la
acest capitol notăm doar că aceste servicii culturale au constat în lansări de carte la cerere,
conferințe, ateliere, cursuri și alte asemenea inițiative. Lista lor completă este cuprinsă în
Anexa 1.
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 reprezintă 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
Acest indice nu poate fi calculat în cazul spațiilor destinate relațiilor cu publicul pentru
că nu există o normare a timpului petrecut de fiecare utilizator în bibliotecă. Accesul la sala de
lectură, de pildă, presupune vizite a căror durată poate varia între jumătate de oră și zece ore.
Personalul bibliotecii nu poate și nici nu trebuie să țină o evidență orară exhaustivă a
utilizatorilor. De altfel, o asemenea evidență este și ilegală, fiindcă presupune date cu caracter
personal cu care biblioteca nu este abilitată să lucreze. În cazul serviciilor de împrumut la
domiciliu, sălile se dimensionează după colecția de documente și nu după numărul de
utilizatori.
*
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Inserăm totuși mai jos un asemenea calcul al indicelui de ocupare a celor 140 de locuri
din sălile de lectură, din sediul central al bibliotecii. În 2015 frecvența la aceste săli de lectură
a fost de 33.995 vizite (sesiuni de studiu și lectură), pe parcursul celor 253 de zile lucrătoare.
Dacă am aplica metodologia de calcul a acestui indicator, am obține valoarea de 95,9%,
care nu se justifică la o analiză mai atentă.
Estimăm că o valoare mai apropiată de adevăr a acestui indicator este cea de 70%, ceea
ce arată totuși necesitatea măririi spațiului destinat sălilor de lectură.

*
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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
Estimări
2017

Estimări
2018

Estimări
2019

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Cheltuieli – total

5.863

5.999

6.130

Secțiunea de funcționare

5.423

5.855

5.984

Denumire indicatori

Cod
indicator

TITLUL I Cheltuieli de personal

10

4.348

4.448

4.546

TITLUL II Bunuri si servicii

20

1.375

1.407

1.438

140

144

147

140

144

147

Estimări
2016

Estimări
2017

Estimări
2018

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Secțiunea de dezvoltare
TITLUL XII Active nefinanciare

Denumire indicatori

71

Cod
indicatori

Cheltuieli - total

50

53

56

Secțiunea de funcționare

50

53

56

39

41

43

0

0

0

0

0

0

TITLUL I Cheltuieli de personal

10

TITLUL II Bunuri si servicii

20

Secțiunea de dezvoltare
TITLUL XII Active nefinanciare

*
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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 2015) prevede:

Programul
I-VIII

Categorii
proiecte

Nr. de
proiecte în
2016

Investiţie
în proiecte
2016

Mici

14

15

Medii

13

36,5

Mari

1

70

TOTAL
2016
(mii lei)
121,5

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei
Venituri proprii realizate din activitatea de bază specifică instituţiei
Cod indicator – 33.10.50 Alte venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi:
– Multiplicare documente pe suport de hârtie
– Imprimare de documente alb/negru şi color

7.250

7.250

7.394

0

1.100

1.100

– Emitere permise cu cod de bare, laminat şi
duplicate
Venituri proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei
Cod indicator - 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări

Venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorităţi
Cod indicator – 37.10.50 – Alte transferuri voluntare,
din care:

25.800

33.390

27.965

Parteneriat Ambasada SUA - American Corner

25.800

25.800

20.375

0

7.590

7.590

Parteneriat cu Municipiul Iaşi
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f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de management
1. Reorganizarea bibliotecii – se preconizează înființarea unei noi săli de lectură, ceea
ce va duce la schimbări de organigramă.
2. Creșterea nivelului fondurilor atrase – în 2015, ne propunem o creștere cu 5 la sută
a fondurilor atrase prin activizarea programului de stimulare a donațiilor și prin parteneriate
cu autoritățile locale municipale.
3. Îmbogățirea colecției de documente prin resurse proprii se va face prin derularea
proiectului „Memorii ieșene” (audio-video) și prin activitatea departamentului de editură.
4. Structura funcțională de producție a materialelor de promovare și a cărților
editate de departamentul de editură va deveni funcțională în trimestrul al patrulea.
5. Va continua respectarea regulamentelor în vigoare privind formarea profesională.
6. Se va avea în vedere reducerea în continuare a tuturor categoriilor de cheltuieli.
f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului (2016)
Strenghts

Weaknesses

• notorietate bună

• absenţa unui sediu central propriu şi adecvat

• fond de carte foarte vast şi valoros

• lipsa de motivare financiară a personalului

• resurse importante de personal

• contextul complicat al obținerii tuturor avizelor
de funcționare conform noilor standarde ISU

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

• închiderea pe perioadă nedeterminată a
Ateneului Tătărași

Opportunities

Threats

• public numeros şi educat

• scăderea accentuată a gustului pentru lectură

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

• concurenţa acerbă din mediul cultural
• 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 politicoadministrativo-organizaţional actual e greu de crezut vor apărea curând alte puncte tari.

*
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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
Propunem eliminarea Proiectului O singură voce, pentru care nu există deocamdată
condiții în contextul administrativ-politic al municipiului Iași.

Concluzii
Anul 2015 nu a fost unul prea fast pentru cultura ieșeană. Eșecul administrației locale
de a propune un proiect viabil pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii a scos la iveală
câteva neajunsuri manifestate de ansamblul culturii ieșene. Desigur că principalul motiv al
eșecului este, în opinia noastră, incapacitatea de a prezenta un buget adecvat, vizionar, bazat
pe parteneriate clare, ceea ce arată deficitul de specialiști în domeniul relativ îngust al
managementului cultural. Adevărul e însă unul mai profund, mai complex. Comunitatea
ieșeană nu are capacitatea de a se organiza în asociații culturale, care să devină un partener
puternic al instituțiilor publice. Cauzele acestei stări de fapt țin pe de o parte de mentalități, iar
pe de alta de modul ambiguu și netransparent de alocare a banilor pentru proiectele culturale
ale societății civile.
Orice management responsabil al unei instituții de cultură nu poate face abstracție de
realitățile formulate mai sus, dar în cursul anului 2015 am avut și ocazia unică până în prezent
de a beneficia de datele primului studiu de consum cultural la Iași. Am aflat din studiul
respectiv că Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” este plasată neașteptat de bine în preferințele
și obiceiurile culturale ale comunității, dar și că lectura este la cote scăzute; am aflat că
publicul e interesat mai ales de cărțile noi, pe care adesea nu și le permite, dar și, din păcate,
că instituția noastră continuă să fie asociată cu fostul ei sediu din Palatul Culturii.
Toate informațiile expuse până acum au dus la conturarea unei politici culturale
orientate spre utilizator și spre nevoile lui specifice. Această abordare a inclus politica
achiziției de cărți, creșterea numărului de filiale, ajustarea tematicilor și a numărului
programelor și proiectelor culturale.
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Rezumarea activității de management la domeniul cultural este însă o abordare
simplistă, deși ea poate fi seducătoare pentru un manager. Situația de zi cu zi a conturat o
realitate în care 80% din eforturile manageriale se referă la acțiuni economico-administrative,
de personal, de menținere a disciplinei și de recuperare a întârzierilor majore care persistă de
pe vremea celor cinci ani în care biblioteca a funcționat într-o hală industrială, ajungând într-o
situație comparabilă cu cea prin care a trecut în cel de-al Doilea Război Mondial. Contextul
legislativ contradictoriu și adeseori dușmănos, reglementările neuniforme care fac imposibil
transferul de informații despre bune-practici între bibliotecile județene, starea de emoție
produsă de accidentul din Clubul „Colectiv” sunt realități care complică adeseori inutil
eforturile de management. Concret, ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a
Ateneului Tătărași, unde funcționa o filială a Bibliotecii, indicatorii noștri generali au
cunoscut o scădere de 2-3%, situație care ar fi putut fi cu mult mai gravă dacă, cu două luni
înainte, nu ar fi fost deschisă noua filială „Ionel Teodoreanu”. Cu alte cuvinte, în loc de o
creștere, am avut parte de o „peticeală” incompletă a performanțelor.
O altă problemă care limitează capacitatea managementului de a oferi rezultate
predictibile este lipsa oricărei pârghii de acțiune pentru premierea salariaților merituoși sau
pentru plata orelor suplimentare. Coroborată cu reglementările de neînțeles legate de
concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de bibliograf și bibliotecar, această
imobilitate duce la blazarea și demotivarea personalului.
Fără dorința de a pune vreun moment sub semnul întrebării necesara și echitabila
creștere salarială survenită în a doua jumătate a anului 2015, din punctul de vedere al
managerului trebuie spus că o creștere cu 22% a fondului de salarii, care reprezintă la rândul
său 67% din bugetul total al instituției, este de natură a altera orice previziune cu privire la
scăderea costului pe utilizator.
Nu în ultimul rând, trebuie făcută mențiunea că modelul de raport impus pentru
managerii din cultură este conceput de legiuitor ca și cum toate instituțiile culturale ar fi
instituții de spectacol. Din documentul de față lipsesc indici și indicatori extrem de
importanți, raportați în formularul CULT, și care fac obiectul activității noastre de bază. Mai
mult chiar, raportul de față se referă într-o măsură destul de mare la proiectele și programele
culturale, care nu reprezintă decât o fracție minusculă a activității noastre de zi cu zi. La
limită,

inserarea

informațiilor

despre

difuzarea

colecțiilor,

digitizare,

împrumutul

interbibliotecar, permanența sălilor de lectură nu își găsesc locul într-un asemenea raport, ceea
ce face dificilă misiunea managerului de a prezenta adevăratele dimensiuni ale activității sale.
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Dar poate cea mai neadevărată situație se referă la costul pe utilizator. Din cauza
structurii bugetului și a metodologiei impuse a raportului, acest indice se calculează în raport
cu numărul de vizite la bibliotecă. În realitate, un procent de peste 50% din fondurile alocate
de autoritate se cheltuiesc însă pentru chestiuni care nu au nicio legătură cu publicul:
depozitul, activitatea de depozit legal, catalogarea, anuarele și alte aspecte ale activității
bibliografice etc. Pentru toate acestea se plătesc chirii, salarii și se achiziționează bunuri și
servicii, singurul beneficiar fiind comunitatea în ansamblul ei! Un exemplu grăitor este cel al
catalogului electronic, care poate fi consultat online și care a avut peste 60.000 de accesări în
anul 2015. La realizarea lui lucrează zilnic câțiva bibliotecari, care introduc date ce sunt
consultate apoi gratuit de o categorie de utilizatori, care nu poate fi raportată în niciunul dintre
locurile impuse de prezentul model de raport.
În pofida tuturor acestor neajunsuri, la jumătatea mandatului de management suntem
încrezători că vom putea atinge viziunea în virtutea căreia a început acest program managerial
și anume aceea ca, în cinci ani, biblioteca să revină și chiar să depășească prestigiul și
utilitatea publică pe care le avea în momentul în care funcționa la Palatul Culturii.
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Anexe
Prezentul raport este însoţit de următoarele anexe:
Anexa 1: Centralizator al programelor şi proiectelor culturale organizate de bibliotecă
în anul 2015;
Anexa 2: Dosarul de presă complet al apariţiilor media referitoare la Biblioteca
Judeţeană Iaşi pentru întregul an;
Anexa 3: Selecţie de materiale de promovare realizate de bibliotecă în intervalul
ianuarie – decembrie 2015;
Anexa 4: CULT 1: Cercetare statistică privind activitatea Bibliotecii în anul 2015;
Anexa 5: Acorduri de parteneriat;
Anexa 6: Festivalul „Teodorenii”;
Anexa 7: Raport de cercetare privind calitatea serviciilor Bibliotecii „Gh. Asachi” şi
satisfacţia beneficiarilor;
Anexa 8: Raport de expertiză tehnică privind rezistenţa la încărcare a planşeului.
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