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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH.ASACHI”IAŞI
Strada Palat nr. 1, 700019 Iaşi

e-mail: bibiasi@hotmail.com

telefon/ fax : +(40) 232 213353

Analiza activităţii pe anul 2012 a fost realizată prin statistica obţinută până la
data raportului şi prin evaluarea rezultatelor proiectelor din anul 2012 propuse în
Strategia managerială pe anii 2009-2013 şi a Planului de acţiuni pe anul 2012,
pentru realizarea în judeţul Iaşi a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare
2009-2012, înaintat Consiliului Judeţean Iaşi.

I. MISIUNEA BIBLIOTECII
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o instituţie de cultură integrată
în sistemul naţional de biblioteci publice, a cărei misiune şi obiective sunt orientate
pentru a servi interesele de informare, educaţie permanentă, studiu, dezvoltarea
personalităţii, lectură şi recreere exprimate de membrii comunităţii municipiului şi
judeţului Iaşi. În cadrul societăţii informaţiei, biblioteca are rol de importanţă
strategică, cuprinzând o reţea formată din:
Biblioteci de cartier − 4;
Filiala de Nevăzători „ Mihai Codreanu”, proiect în parteneriat cu Asociaţia
Nevăzătorilor din România (2008);
Punctele de împrumut de la Căminele de bătrâni nr. 1 şi nr. 2; Casa de
Copii Tătăraşi; Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, Centrul Multicultural
pentru vârsta a treia (2012);
Coordonează activitatea metodică a 86 de biblioteci comunale, 3 biblioteci
orăşeneşti şi o bibliotecă municipală;
Coordonează din punct de vedere cultural activitatea Centrelor culturale
din afara graniţelor, cum ar fi: Centrul Cultural de Carte Românească din
Chişinău (1992), Centrul Cultural de Carte Românească din Novi Sad (1998),
Centrul Cultural de Carte Românească din Cernăuţi (2008) şi Centrul Cultural
de Carte Românească din Herţa (2008).
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” funcţionează sub autoritatea Consiliului
Judeţean Iaşi, care îi asigură resursele financiare necesare bunei funcţionări.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” este a doua din ţară ca număr de cărţi de
patrimoniu (peste 500.000 volume), iar prin serviciile sale oferă utilizatorilor
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acces liber, nelimitat şi în mod nediscriminatoriu la colecţiile proprii de documente
şi la bazele de date deţinute.
În calitate de instituţie de cultură de tip enciclopedic, de parte integrantă din
sistemul informaţional, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi îşi îndeplineşte
misiunea care şi-a asumat-o faţă de comunitatea utilizatorilor ieşeni prin
următoarele atribuţii:
Constituie, organizează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia
utilizatorilor colecţii de tip enciclopedic din toate categoriile de documente de
bibliotecă, în mod corespunzător dimensiunii şi structurii socio-profesionale a
populaţiei judeţului Iaşi;
Asigură servicii pentru lectură, informare, studiu, documentare, recreere,
atât la sediul central, cât şi la filialele din cartierele municipiului;
Organizează instrumente de comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi
informatizat şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare,
documentare şi orientare în sistemul de servicii oferite de bibliotecă;
Oferă servicii de informare bibliografică şi documentară;
Facilitează, în funcţie de posibilităţi, accesul utilizatorilor la alte baze de
date sau documente de bibliotecă prin schimb interbibliotecar şi alte servicii
la distanţă;
Organizează şi colaborează la programe de diversificare şi modernizare a
serviciilor de bibliotecă;
Organizează valorificarea colecţiilor de documente specifice prin animaţie
culturală;
Elaborează documente pentru cunoaşterea bibliografiei locale,a
patrimoniului cultural local;
Creează şi editează produse culturale necesare educaţiei permanente a
membrilor comunităţii;
Coordonează metodologic bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti de pe
raza judeţului Iaşi, prin acţiuni specifice de îndrumare profesională, prin
proiecte şi programe asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi
a legislaţiei în domeniu;
Iniţiază, organizează şi desfăşoară proiecte şi programe culturaleducaţionale, în parteneriat cu instituţii sau autorităţi de profil din judeţ, din
ţară sau din străinătate;
Conservă, iniţiază activităţi de studiere şi pune în valoare prin activităţi
culturale, specifice valorilor de patrimoniu pe care le deţine în cadrul Secţiei
de Colecţii Speciale;
Organizează dezvoltă şi conservă colecţiile de tipărituri locale în temeiul
Legii Depozitului legal.
Ca strategie de
realizarea cooperării
sprijinirii politicilor
electronice în relaţie

dezvoltare, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” şi-a propus:
cu alte instituţii şi ONG-uri din comunitate în vederea
în domeniul moştenirii culturale; dezvoltarea serviciilor
cu alţi parteneri; monitorizarea cerinţelor utilizatorilor ca
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parte a politicii de dezvoltare a bibliotecilor şi a planificării investiţiilor; extinderea
cooperării interbibliotecare interne şi internaţionale.
Pentru realizarea acestei strategii s-a ţinut cont de următorii factori:
Diagnoza mediului extern şi intern în care îşi desfăşoară activitatea
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi;
Cerinţele utilizatorilor;
Politica de orientare a bibliotecii în raport cu misiunea, funcţiile şi
obiectivele acesteia;
Diversificarea ofertei cultural, informaţionale şi educaţionale.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” sprijină atât instituţiile de învăţământ, cât
şi societatea civilă în realizarea dimensiunii europene, susţine şi promovează
tradiţiile culturale şi reformele instituţionale.
Serviciile bibliotecii publice sunt asigurate, în mod egal, pentru toţi, indiferent
de vârstă, sex, rasă, religie, naţionalitate, limbă sau statutul social. Serviciile şi
materialele speciale au fost asigurate pentru acei utilizatori care, din diferite
motive, nu pot beneficia de formele şi materialele curente pentru activitatea
instituţiei, de exemplu, minorităţile lingvistice, cei cu handicap fizic sau social, cei
aflaţi în spitale sau închisori.
II. STRATEGIA DE MUTARE
În perioada 2010-2012 biblioteca a suferit mai multe transformări în
organizare, odată cu mutarea temporară din sediul ei, situat în Palatul Culturii,
mutare determinată de lucrările de consolidare, restaurare şi amenajare a Palatului
Culturii. Lucrările au fost angajate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,
conform Proiectului de execuţie demarat în august 2008.
Obiectivele principale care au stat în atenţia Bibliotecii şi a Compartimentului
Organizarea şi Comunicarea colecţiilor au fost: păstrarea în cele mai bune condiţii
a colecţiilor de documente, organizându-le în depozite, respectarea şi punerea în
practică a prevederilor legale privind gestionarea şi conservarea colecţiilor de
bunuri culturale comune, operaţiunile de evidenţă gestionară a publicaţiilor
conform normelor legale în vigoare, prelucrarea bibliografică şi evidenţa
gestionară informatizată a cărţilor din fondul de dublete, mutarea bunurilor
culturale şi materiale aparţinând compartimentelor Periodice, Organizarea şi
Comunicarea colecţiilor, Sala de lectură într-un spaţiu adecvat de funcţionare şi
care să asigure conservarea, organizarea, gestionarea şi valorificarea fondurilor de
publicaţii.
În vechea locaţie, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” dispunea de 8 depozite
de carte şi periodice:
– 5 depozite de volume carte însumând fondul de bază al bibliotecii;
– 3 depozite de publicaţii periodice.
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Cele 8 depozite de publicaţii, cu o suprafaţă totală de circa 570 m2, sunt
aşezate pe 6.096 m liniari (6.096 de poliţe de raft; 1 poliţă = 1 m liniar carte).
Pentru ca biblioteca să funcţioneze la parametri normali este necesar un spaţiu
de minim 4.000 m2.
Până în luna octombrie a anului 2012, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a
funcţionat într-o clădire a SC „Moldomobila Producţie” SA, cu o parte dintre
servicii (depozit, colecţii info-documentare), obiecte de inventar şi mijloace fixe
(mobilier de lemn, rafturi metalice, vitrine expoziţii, tehnică de calcul), aflate în
gestiunea următoarelor birouri şi compartimente: Biroul Împrumut Carte pentru
Adulţi; Biroul Împrumut Carte pentru Copii; Biroul Catalogare, Clasificare,
Achiziţii, Depozit Legal; American Corner; Biroul Depozit Central; Biroul
Programe Culturale; Oficiul de Tipărituri; Biroul Informatizare. Baze de date
retrospective; Biroul Contabilitate, Legătorie; Depozit arhivă; Depozit colecţii artă,
media; Colecţia „George Pascu”.
Biblioteca a plătit utilităţile şi chiria aferentă spaţiului alocat conform
contractului de închiriere avizat de Consiliul Judeţean Iaşi.
Din luna octombrie 2012, pentru soluţionarea proiectului de mutare
temporară a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi a
asigurat spaţii adecvate continuării activităţii instituţiei şi depozitării fondului de
patrimoniu (carte şi periodice) în condiţii optime de temperatură şi umiditate,
conform standardelor internaţionale, pe durata proiectului de consolidare,
restaurare şi amenajare a Palatului Culturii, în spaţiile aflate în Galeriile
Comerciale „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Noul spaţiu locativ a fost inaugurat la data
de 14 decembrie 2012, în prezenţa oficialităţilor locale, angajaţilor şi a presei.
Suprafaţa disponibilă este de aproximativ 1.900 m2, aici regăsindu-se întregul
patrimoniu al Bibliotecii, cu excepţia documentelor găzduite de Instituţia
Prefectului, respectiv Colecţia de Carte rară, unde au fost mutate aproximativ
20.000 de volume.
Din lipsă de spaţiu, cartea veche a rămas depozitată în incinta Prefecturii
Judeţului, într-un spaţiu de aproximativ 100 m2, cu titlu gratuit de folosinţă până la
finalizarea lucrărilor, destinat depozitării a peste 20.000 de volume, între care
incunabule, carte veche din secolele XVI-XVIII şi jumătatea secolului al XIX-lea,
carte juridică veche, acolo unde condiţiile de conservare şi securizare sunt optime.
Tot din lipsă de spaţiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Iaşi a alocat
un spaţiu necesar mutării şi funcţionării Secţiei de artă, primind în regim de
custodie un număr de aproximativ 8.887 discuri vinil, 282 casete audio, 31 casete
video, 1.063 CD-uri şi DVD-uri, precum şi mobilierul necesar depozitării lor.
Consolidarea rolului Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, ca principală
instituţie de cultură şi educaţie a comunităţii ieşene, s-a realizat prin achiziţionarea
de noi unităţi de bibliotecă care să asigure continuitatea colecţiilor existente, să
păstreze caracterul enciclopedic al bibliotecii, să menţină un echilibru între cererea
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utilizatorilor şi oferta instituţiei, să fie respectat criteriul valoric şi al actualităţii
informaţiei.
Modernizarea şi optimizarea serviciilor către utilizatori s-a realizat prin
dotarea cu calculatoare noi, conectate la softul integrat de bibliotecă TinLib, a
secţiilor de relaţii cu publicul utilizator.
În cadrul Sărbătorilor Iaşului la Palatul Copiilor a fost inaugurată Filiala de
Carte pentru Copii „Otilia Cazimir”. Tot aici a fost înfiinţat primul Centru Internet
pentru copii, din ţară, în cadrul programului Biblionet, lumea în biblioteca ta, în
colaborare cu Fundaţia „Bill & Melinda Gates” – proiect administrat de IREX
România. În plus, fiecare filială de cartier are posibilitatea să-şi realizeze o bază
proprie de date privind fondul existent, gradul de circulaţie al colecţiilor,
dezideratele de lectură exprimate de utilizatorii proprii, listele de goluri din
colecţiile proprii, un blog propriu în care se găsesc informaţii despre activitatea
cultural-educativă a bibliotecii.
Diversificarea ofertei culturale, informaţionale şi educaţionale s-a făcut,
printre altele, şi prin implementarea unor noi servicii de bibliotecă în beneficiul
persoanelor cu deficienţe de vedere, (Filiala de Nevăzători „Mihai Codreanu”) şi a
persoanelor de vârsta a treia, prin deschiderea unui Punct de împrumut la Centrul
Multicultural pentru vârsta a treia, care va fi dotat cu calculatoare (proiect finanţat
în cadrul programului Biblionet, în colaborare cu Fundaţia „Bill & Melinda Gates”
şi administrat în România de Fundaţia IREX).
Reflectarea evenimentelor culturale desfăşurate la Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi”, respectiv activitatea Serviciului Proiecte şi Programe Culturale în massmedia locală, regională, naţională şi internaţională, evenimentele care s-au
desfăşurat în anul 2012 s-au concretizat în numeroase articole şi intervenţii radio
sau emisiuni TV.
Manifestările derulate de bibliotecă şi coordonate de Serviciul Proiecte şi
Programe Culturale sunt însoţite de date statistice legate de frecvenţa la
manifestările culturale (vezi anexele), precum şi de numărul de participanţi pe
categorii de vârstă.
Gradul de utilizare a bibliotecii exprimat prin măsurători de performanţă a
înregistrat o creştere semnificativă în anul 2012, comparativ cu ultimii doi ani, la:
- numărul de unităţi de bibliotecă cu acces liber la raft;
- numărul de servicii oferite de bibliotecă, altele decât împrumutul de carte;
- numărul de participanţi la acţiunile şi expoziţii organizate de bibliotecă;
- numărul de beneficiari ai serviciilor de Internet.
Manifestările sunt însoţite de date statistice legate de frecvenţa anuală a
acestora, precum şi de numărul de participanţi pe categorii de vârstă. Rezultatele
indică şi nevoia de structuri care să sprijine activităţile de informare, precum şi
cele recreative. Referitor la consumul cultural, acesta derivă mai degrabă din stilul
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de viaţă al respondenţilor descris cu ajutorul unor indicatori, precum: preferinţele
muzicale sau artistice, gradul de educaţie, nevoia de autoperfecţionare şi de
instruire.
Anul 2012 a însemnat pentru Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
valorificarea la maximum a unei structuri organizatorice şi profesionale. Tot
programul de activităţi culturale a fost construit pe parteneriate cu primăriile,
căminele culturale, casele de cultura, fundaţiile sau asociaţiile culturale, aceste
parteneriate însemnând, în primul rând, atragerea de cofinanţări şi a
operatorilor culturali, revitalizarea activităţii acestora, posibilitatea de a realiza
mai multe manifestări datorită împărţirii costurilor cu partenerii culturali.
Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 297.541 locuitori (conform datelor
statistice din 2012), iar marile cartiere, care au numeroase şcoli şi licee pe raza lor
teritorială, se află la distanţă mare de Sediul central, se poate estima că deschiderea
de noi filiale va duce la creşterea numerică a grupei beneficiarului principal, dar şi
grupa persoanelor care au diferite dificultăţi, dar au timp liber mai mult:
pensionari, casnice, şomeri (circa 11-12%) şi persoane cu dezabilităţi fizice.
Totodată, se pot aplica soluţii de optimizare a accesului la lectură şi loisir pentru
categorii speciale (elevi/ studenţi din Republica Moldova, copii şi bătrâni asistaţi
social, persoane cu dezabilităţi). În viitor preconizăm atragerea a peste 800 de
beneficiari prin deschiderea Centrului Multicultural şi multifuncţional pentru
vârsta a treia (2012).
III. ACŢIUNI DE PUBLICITARE A PROIECTELOR PROPRII ALE
INSTITUŢIEI
Activitatea de promovare a produselor şi serviciilor reprezintă unul dintre
punctele importante ale planului strategic de dezvoltare al Bibliotecii Judeţene
„Gh. Asachi” din ultimii ani. În anul 2012, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a
întreprins ample acţiuni de promovare a proiectelor proprii ale instituţiei (vezi
Anexa 1).
Promovarea proiectelor şi activităţii bibliotecii s-a realizat prin diverse
acţiuni: comunicate şi conferinţe de presă, interviuri la posturile de radio şi
televiziuni locale şi naţionale, tipărirea de materiale informative, precum şi prin
intermediul site-urilor şi blogurilor proprii:
www.bjiasi.ro
www.biblioteciiesene.ro
bjiasi.wordpress.com
http://euroinfocic.wordpress.com
http://bibliotecaateneu.blogspot.co
m/

http://filialamsadoveanu.wordpress.
com/
http://filialaalecsandri.wordpress.co
m
http://blogtibro.wordpress.com/
http://euroinfocic.wordpress.com
http://revistacronica.wordpress.com
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Promovarea bibliotecii prin intermediul altor site-uri:
www.culturainiasi.ro
www.cj.ro
www.cultura.ro
www.primariaiasi.ro
www.bibnat.ro
www.evz.ro,www.evenimentul.ro
www.biblionet.ro
www.voluntariat.ro
www.ziarullumina
www.bzi.ro

http://www.facebook.com/pages/IA
%C8%98I-TERITORIU-DECORESPONSABILITATE/18764499
463111
https://www.facebook.com/groups/i
asipentrurm#!/Dvoracic/photos
http://eudirect.ro
http://www.bvau.ro/docs/asociatia/
201206-Asociatia_gl.pdf

Promovarea în presa scrisă şi posturile de radio şi televiziune după cum
urmează:
Emisiuni tv.: TVR Iaşi, Tele M, Iaşi TV Life, Pro TV Iaşi, Prima TV Iaşi;
Emisiuni radio: Radio Iaşi, Radio România Cultural, Radio Trinitas;
Cotidiene locale: Evenimentul de Iaşi, Ziarul de Iaşi, Lumina, Flacăra
Iaşului, Bună ziua Iaşi, 24:ORE, Revista Cronica (vezi Anexa 1).
Anul

2011

2012

Apariţii în presa scrisă

46

56

Apariţii TV/ RADIO

4

4

Total

50

60

În ultimii trei ani, Biblioteca a derulat un număr important de proiecte, care
au vizat extinderea teritorială a serviciilor prin filiale, puncte de împrumut, iar
prin intensa promovare a serviciilor în exterior (creştere progresivă a apariţiilor în
mass-media locală) a contribuit la creşterea numărului de utilizatori noi înscrişi la
bibliotecă.
Deschiderea Filialei de nevăzători „Mihai Codreanu” (2008),
coordonarea Punctelor de împrumut aflate la Căminele de bătrâni, la Centrul
de Plasament „Tătăraşi”, la Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Iaşi, Centrul
Cultural Multifuncţional pentru vârsta a treia (2012), Centrele de Cartier ale
Primăriei (2010), au dus la atragerea consumatorului de cultură şi educaţie spre
bibliotecă, contribuind, de fapt, la creşterea frecvenţei în bibliotecă.
În anul 2012 au fost inaugurate Filiala de Carte pentru Copii „Otilia
Cazimir” (la Palatul Copiilor) şi Centrul Multicultural Multifuncţional pentru
vârsta a treia, noi locaţii care au menirea de a satisface nevoile utilizatorilor
indiferent de vârstă.
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De asemenea, în ultimii ani, prin numărul de conferinţe, sesiuni de
comunicări, saloane, simpozioane, evenimentele culturale/ expoziţiile organizate,
(163 în 2012), organizate la nivel local, judeţean, internaţional şi/ sau în
colaborare cu alte instituţii, s-a urmărit sensibilizarea publicului la ceea ce
înseamnă cultură şi necesitatea menţinerii unei continuităţi a prestigiului de care
se bucură lectura şi informaţia.
IV. PROIECTE CÂŞTIGATE DE BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH.
ASACHI” ÎN ANUL 2012
În anul 2012, în urma accesării surselor de finanţare, prin
Compartimentul Coordonare metodică, Centrul de Informare Comunitară şi
Serviciul Proiecte şi Programe Culturale, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a
întocmit şi trimis 15 proiecte, din care a reuşit să le câştige pe următoarele:
Primul ajutor – Trusa ta de cunoştinţe, în valoare 7.500 lei, prin care
sunt instruiţi bibliotecarii de la bibliotecile publice să acorde primul ajutor
de urgenţă şi să instruiască, la rândul lor, membrii din comunităţile pe care le
servesc; într-o primă etapă, vor beneficia de aceste cunoştinţe 2.000 de
persoane. Acest proiect a fost depus pentru a participa la concursul
internaţional organizat de EIFL (http://www.eifl.net/eifl-plip-innovationawards) pentru cele mai bune proiecte în derulare şi a câştigat Premiul I,
respectiv participarea unui delegat la Conferinţa Bibliotecarilor de la
Washington DC (SUA) şi 1.500 $.
Advocacy – Prietenii Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, valoare de
150.000 lei, pentru înfiinţarea Clubului „Prietenii bibliotecii” şi
conştientizarea cetăţenilor şi a elitei economice şi administrative referitor la
rolul şi funcţiile bibliotecii publice de rang judeţean.
Click@ Platformă on-line de instruire pentru bibliotecari, în valoare de
6.000 lei, pentru asigurarea resurselor profesionale necesare bibliotecarilor
din întreaga ţară, pe o platformă de nivel naţional.
Biblionet – Lumea în biblioteca mea, în valoare de 28.000 lei numai
pentru anul 2012, prin instruirea a 31 de bibliotecari de la Biblioteca
judeţeană şi din judeţ, dotarea Filialei Multimedia a Bibliotecii judeţene cu
10 calculatoare, videoproiector, imprimantă, scanner, ecran proiecţie şi a
încă 16 biblioteci comunale cu câte 4 calculatoare, imprimantă, scanner,
videoproiector şi ecran proiecţie.
E-tiquette please, cursuri de bune maniere online si offline – accesarea
finanţării oferite de IREX România, redactarea propunerii de finanţare
pentru Concursul de proiecte Instruieşte-şi comunitatea.
Campania Cartea, hrană de suflet a fiecărui copil, proiect depus la
Consiliul Judeţean Iaşi, în valoare de 15.000 lei.
Proiectul Rolul dialogului intergeneraţional în îmbătrânirea activă, în
cadrul Programului European 2012 – „Anul îmbătrânirii active şi solidarităţii
între generaţii”.
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V. PREMII ŞI DISTINCŢII ACORDATE BIBLIOTECII JUDEŢENE„GH.
ASACHI” IAŞI
Diploma Innovation Award şi Trofeul Innovation Award 2012 – pentru
un proiect desfăşurat de Biblioteca „Gh. Asachi” din Iaşi, declarat câştigător
în cadrul unei competiţii mondiale de inovaţie în biblioteci pentru
contribuţia la sănătate în comunitate. Organizaţia Internaţională non-profit
EIFL (Informaţia Electronică pentru Biblioteci) a acordat Premiul pentru
contribuţia la sănătate în comunitate bibliotecii ieşene, care a constat într-o
finanţare de 1.500 $, premierea având loc la Washington D.C. (Statele Unite
ale Americii).
Placheta Revistei „Lumina” din Serbia şi Diploma de excelenţă a
revistei „Lumina” 2012 – pentru aportul deosebit la promovarea literaturii şi
sporirea prestigiului necontenit al revistei, artei şi culturii româneşti în
spaţiul european şi internaţional.
Premiul Restitutio – pentru volumele Din scrierile şi cuvântările lui Ion
C. Brătianu şi Istoria politicească a Dachiei şi a Neamului Românesc,
acordat în cadrul Salonului Internaţional de Carte 2012, organizat de
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (Chişinău, 31 august-3
septembrie 2012).
În cadrul Simpozionului „Promovarea schimbărilor în domeniul infodocumentar” (26 aprilie 2012), desfăşurat la Ungheni, în Republica
Moldova, la Gala Premiilor EX LIBRIS, Biblioteca Publică Raională
„Dimitrie Cantemir” din Republica Moldova, a conferit TESTIMONIU „Cel
mai bun formator pentru bibliotecari”, coordonatoarei CIC a Bibliotecii
Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi (vezi Anexa 2).
VI. TIPĂRITURILE BIBLIOTECII JUDEŢENE„GH. ASACHI” IAŞI
1) Oficiul de Tipărituri în colaborare cu Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale:
E. Pencovici, Reflecţiuni asupra organizării forţei publice în România,
1868;
Constantin Kiriţescu, Suprapopulaţia universitară (Proporţii – Cauze –
Remedii), 1935;
Traian Alexandrescu, Poziţiunea actuală a partidelor politice în viaţa
constituţională, 1931;
Vasile M. Kogălniceanu, O criză naţională. România şi conflictul
balcanic, 1913;
Constantin D. Buşilă, Organizarea studiilor şi cercetărilor, 1938;
David Şafran, Personalitatea profesorului, 1939;
Dimitrie Gusti, Sociologia războiului, 1915;
Paul Gille, Filosofia demnităţii omeneşti, 1927.
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2) Biroul Informare Bibliografică, Bibliografie Locală în colaborare cu
Serviciul Proiecte şi Programe Culturale au elaborat lucrarea:
I. L. Caragiale (viaţa şi opera) în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Gh.
Asachi”. Aceasta reprezintă actualizarea şi completarea cu două noi secţiuni a
unei lucrări publicate anterior, în anul 2002. Bibliografia va fi inclusă într-un
volum omagial I. L. Caragiale şi Iaşii, publicat de bibliotecă pentru a marca
„Anul Caragiale”.
Biroul Informare Bibliografică, Bibliografie Locală a iniţiat
documentarea în vederea realizării unui Dicţionar al academicienilor ieşeni. Au
fost identificate 282 de personalităţi locale şi s-a început cercetarea şi
înregistrarea datelor biobibliografice în toate sursele de informare disponibile.
O altă prioritate în activitatea biroului o reprezintă redactarea şi publicarea
unor lucrări bibliografice complexe, prin utilizarea informaţiilor existente în
bazele de date ale bibliotecii, dar şi prin cercetare retrospectivă. Cea mai
importantă lucrare de bibliografie locală realizată în cadrul biroului este Anuarul
bibliografic al judeţului Iaşi, care oferă o imagine complexă asupra realităţii
locale sub toate aspectele, în cursul unui an calendaristic.
În anul 2012 Biroul Informare Bibliografică, Bibliografie Locală a realizat
corectura în baza de date a fişelor pentru Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi pe
anul 2006. Acesta conţine circa 11.300 note bibliografice.
3) Serviciul Proiecte şi Programe Culturale:
Revista Asachiana – este în faza de editare, are un caracter
interdisciplinar, care îşi propune să stimuleze comunicarea între diverse grupuri
de creatori, dar şi între exponenţi ai altor domenii, insistând pe rolul şi importanţa
artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate multiculturală ce se confruntă
cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate
Anuarul evenimentelor culturale 2012 cuprinde aniversări ale
personalităţilor ieşene.
VII. EDITAREA, TIPĂRIREA DE ALBUME ŞI MATERIALE PRIN
CARE SE REALIZEAZĂ INFORMAREA CULTURAL-EDUCATIVĂ A
PUBLICULUI
Sub aspect editorial, în acest an s-a realizat un album cu lucrări, precum şi o
serie de materiale publicitare precum: afişe, fluturaşi, invitaţii etc.
De asemenea, de la instituţiile de învăţământ au fost adunate poezii scrise de
copii talentaţi care vor face pe viitor obiectul unei edituri literare cu circuit
intercultural şi şcolar. Alte două proiecte care şi-au propus promovarea culturii
vii, dar şi a moştenirii culturale locale, s-au bucurat de un real succes, reafirmând
rolul bibliotecii de centru cultural al urbei, prin care s-au tipărit trei publicaţii
periodice proprii şi cinci cărţi.
Activitatea de marketing a serviciului pe plan local şi virtual în anul 2012:
Afişe concepute, elaborate şi diseminate;
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Prezentări Power-Point – 15;
Albume foto realizate şi postate pe pagina de blog a bibliotecii – 25;
Programe pentru activităţi şi de prezentare a scriitorilor prezentaţi în şcoli
şi licee şi în alte spaţii culturale – 15.
Totalul materialelor elaborate pentru activităţile bibliotecii pe anul 2012:
Documente corel
Documente
Luna
(afişe, diplome,
Fotografii
word
invitaţii, pliante)
Ianuarie
8
3
1.210
Februarie
8
5
229
Martie
14
4
664
Aprilie
47
1
125
Mai
52
6
327
Iunie
14
3
256
Iulie
8
1
150
August
2
5
84
Septembrie
21
4
371
Octombrie
22
3
152
VIII. BENEFICIARUL ACTUAL AL BIBLIOTECII
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a încercat în ultimii trei ani să depisteze
utilizatorii reali şi potenţiali care nu frecventează biblioteca din diverse motive.
Pornind de la aceste studii s-au identificat grupuri sociale diverse, cu preocupări
şi doleanţe diferite, în funcţie de structura socio-profesională, vârstă, educaţie. S-a
acordat o atenţie deosebită categoriilor defavorizate, persoanelor aflate la vârsta
senectuţii, persoanelor lipsite de vedere, private de libertate şi celor de diferite
etnii. Prin întreaga activitate desfăşurată de bibliotecă, atât în interiorul instituţiei
cât şi în exteriorul său, prin întreaga strategie de publicitate a bibliotecii s-a reuşit
atragerea spre lectură şi informare a diferitele categorii socio-profesionale şi
susţinerea publicului cu nevoi speciale.
Cunoaşterea opiniilor şi sugestiilor populaţiei ieşene faţă de produsele
cultural, serviciile oferite de bibliotecă s-a realizat prin metoda sondajului de
opinie, al chestionarului sau a dezbaterilor în cadrul unor activităţi organizate de
bibliotecă.
Dezvoltarea serviciilor culturale ale bibliotecii au avut ca punct de plecare
analiza acestor instrumente de marketing.
Beneficiarul actual al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” poate fi
caracterizat pe baza analizei rezultată prin compararea datelor statistice ale
utilizatorilor înscrişi în ultimii trei ani, având în vedere criteriile statutului
ocupaţional, al vârstei şi preferinţelor de lectură.
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IX. STATISTICĂ UTILIZATORI
Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2012, beneficiarul principal al
serviciilor de informare şi educare rămâne în continuare cel din mediul educaţiei
formale (elevi/ studenţi, cadre didactice), este de vârstă tânără (între 14-25 ani –
circa 42,5%), care preferă lectura de informare şi documentare, în special
bibliografia şcolară. Odată cu mutarea bibliotecii în alte spaţii, între anii 20102012 se observă o migrare a utilizatorilor spre filiale.
În decursul anului 2012, Serviciul Filiale din cadrul Bibliotecii Judeţene
„Gh. Asachi” a deservit interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi
recreere ale utilizatorilor din oraşul Iaşi, oferind acces liber, gratuit la informaţie
şi cunoaştere în cele patru filiale aflate în cartierele Nicolina (F11), Alexandru cel
Bun (F22), Păcurari (F33) şi Tătăraşi(F44).
Serviciul Filiale a pus la dispoziţia utilizatorilor săi în decursul anului 2012
un fond de aproximativ 116.000 u.b., servicii şi dotări de bibliotecă perfect
acordate nevoilor actuale. Treptat are loc şi revigorarea celorlalte secţii de
împrumut, creşterea se observă în primele trei trimestre ale anului, când numărul
de utilizatori a crescut cu 10%, faţă de aceeaşi perioadă din 2011. A crescut şi
numărul de activităţi culturale, evenimente, numărul de parteneriate, numărul de
documente consultate.
Pentru satisfacerea nevoii de lectură şi informare în 2011-2012 o parte din
fondul de carte de la adulţi a fost redirecţionat, sub formă de custodie, către filial
în funcţie de solicitările utilizatorilor
În ultimele trei luni, odată cu mutarea bibliotecii în noua locaţie, întreaga
activitatea a bibliotecii a fost concentrată pe această acţiune, fapt care a dus la
perturbarea indicatorilor de bibliotecă.
Estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari
Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 297.541 locuitori, iar marile
cartiere, care au numeroase şcoli şi licee în raza lor teritorială, au fost la distanţe
mari de Sediul central, se poate estima că deschiderea de noi filiale (Filiala de
carte pentru copii „Otilia Cazimir” de la Palatul Copiilor şi Centrul Multicultural
Multifuncţional pentru vârsta a treia) vor creşte numeric grupa beneficiarului
principal, dar şi grupa persoanelor care au diferite dificultăţi, însă au timp liber
mai mult: pensionari, casnice, şomeri (circa 11-12%) şi persoane cu dezabilităţi
fizice. Totodată, se pot aplica soluţii de optimizare a accesului la lectură şi loisir
pentru categorii speciale (elevi/ studenţi din Republica Moldova, copii şi bătrâni
asistaţi social, persoane cu dezabilităţi).
În viitor preconizăm atragerea a:

1

Filiala „Vasile Alecsandri”.
Filiala „Mihail Sadoveanu”.
3
Filiala „Garabet Ibrăileanu”.
4
Filiala Ateneu.
2
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circa 500 de beneficiari (nevăzători) prin continuarea proiectului „Lumina
cărţii şi a credinţei” pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu
Asociaţia Nevăzătorilor din România, filiala Iaşi, prin amenajarea în cadrul
asociaţiei a Filialei „Mihai Codreanu”. Acest proiect a fost susţinut de
programului Biblionet, în colaborare cu Fundaţia „Bill & Melinda Gates” şi
administrat de IREX România. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost prima
bibliotecă care a susţinut organizarea primului Centru Internet pentru Nevăzători
şi a unui studio de înregistrare (performant) din ţară;
circa 400-500 de beneficiari (pensionari) prin deschiderea Centrului
Multicultural Multifuncţional pentru vârsta a treia. Din statistici s-a putut
observa îmbătrânirea populaţiei, deci s-au modificat şi cerinţele acestui segment
de utilizatori. Activitatea cu persoanele de vârsta a treia trebuie privită de către
biblioteci, ca o sursă socială, culturală, iar când apar probleme de comunicare, de
motivare, de izolare este necesar sprijinirea acestui segment. Bibliotecile trebuie
să fie pregătite pentru acest fenomen, de îmbătrânire a populaţiei şi trebuie să-şi
dezvolte noi servicii, să pregătească personalul, pentru a oferi informaţii de
calitate adecvate caracteristicilor speciale ale necesităţilor acestui grup.
Persoanele de vârsta a treia sunt foarte diverse ca nivel de instruire, profesie,
handicap, etnie.
Pentru atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori la lectură şi utilizarea
serviciilor de bibliotecă, au fost organizate în cadrul filialelor şi în afara lor (în
şcoli şi grădiniţe partenere) 56 de acţiuni cultural-educative şi 168 expoziţii de
carte/ lucrări plastice (unde au fost expuse peste 1.260 de cărţi şi 286 lucrări
plastice, obiecte din materiale bio, eco etc.) şi la care au participat 3.224 de
persoane.
Programe
culturale/
Expoziţii
Participanţi
Evenimente
12
26
384
F1
19
62
556
F2
3
32
760
F3
22
48
1524
F4
Total
56
168
3224
Tot în anul 2012 Filiala „Mihail Sadoveanu” a lansat revista electronică
pentru copii Cărticica de seară. Informaţii utile utilizatorilor activi sau potenţiali
interesaţi de activităţile şi serviciile oferite de Serviciul Filiale se regăsesc atât pe
site-ul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi (www.bjiasi.ro), cât şi pe blogurile
filialelor:
http://bibliotecaateneu.blogspot.com/;
http://filialamsadoveanu.wordpress.com/;
http://filialaalecsandri.wordpress.com/).
Serviciul
Filiale
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Evidenţa utilizatorilor activi la Filiale
Din datele statistice pe bibliotecă, reiese un număr total de 7.937 utilizatori
activi, din care: 3.404 – înscrişi;4.533 – reînscrişi. După statutul ocupaţional între
cititorii activi, ponderea cea mai mare o deţin elevii (4.539), urmaţi de intelectuali
(vezi Anexele 3 şi 4).
La filiale situaţia se prezintă astfel:
Evidenta utilizatorilor dupa ocupatie
2012
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
elevi

intelectuali

pensionari

studenţi

functionari

a.categorii

Privitor la vârsta utilizatorilor care frecventează filialele, din datele
statistice rezultă că cei mai mulţi sunt din categoria de vârsta 14-25 ani (2245
utilizatori) cei până în 14 ani (1666 utilizatori), urmează cei din categoria 26-40
de ani (1043 utilizatori), categoria 41-60 ani (783 utilizatori) şi categoria de peste
60 de ani (420 utilizatori).
Evidenta utilizatorilor dupa varsta
2012
2500
2000
1500
1000
500
0

varsta
West
North

14-25 ani
sub 14 ani
26 -40 ani
41 -60 ani
peste 60
ani

Serviciul Filiale din cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” a fost
frecventat de un număr mai mare de femei, într-un procent de 69%, faţă de cel
reprezentat de bărbaţi, cu un procent de 31%.
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Procente utilizatori M/F
1922, 31%

femei
barbati
4235, 69%

Parametrii principali care ilustrează activitatea cu beneficiarii pe anul
2012:
Frecvenţa la bibliotecă în 2012 a fost de 80.076 în 256 zile lucrate.
Numărul de documente difuzate per bibliotecă 123.496, din care la filiale:
90.557 (u.b) difuzate în 2012, majoritatea constituit din cărţi (76.753 u.b),
publicaţii seriale (5616 u.b) şi alte documente (8486 u.b).
Au fost rezolvate cererile de informare şi tranzacţiile de referinţă curente,
3977, atât ale utilizatorilor din cadrul Bibliotecii, cât şi ale celor care
accesează la distanţă serviciile acesteia (telefonic, prin intermediul
serviciului de e-mail şi mesagerie instant.
Referinţe electronice & Internet: Centrele Internet găzduite în filialele
bibliotecii au înregistrat pe parcursul anului 2012 un total de 13.229 sesiuni.
Serviciul Filiale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Filiala „Mihail Sadoveanu”
Filiala Ateneu
Total sesiuni Internet

Sesiuni Internet
4724
3466
5039
13229

În anul 2012 au fost realizate 5.592 de fotocopii şi listări după documentele
din filiale precum şi a celor regăsite pe sursele Internet.
Documente multimedia: audio-vizuale şi electronice – 3.070 documente;
Utilizatori de la distanţă – 21.000;
Revista Cronica – 22.000.
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X. COMUNICAREA COLECŢIILOR ŞI SERVICIILOR BIBLIOTECII
În 2012 numărul total de documente difuzate per bibliotecă a fost de
123.496, din care au fost împrumutate la domiciliu 108.154 documente şi
consultate în bibliotecă 15 342 de documente.
În decursul anului 2012, filialele au împrumutat către utilizatori circa 90.557
u.b. şi au înregistrat aproximativ 59.421 de vizite în bibliotecă. Colectivul
Serviciului Filiale a susţinut întreaga activitate cu publicul din cadrul bibliotecii
pe toată perioada în care Sediul central s-a mutat din clădirea SC Moldomobila
SA în Galeriile „Ştefan cel Mare”, acordând în acelaşi timp ajutor la aşezarea
colecţiilor în diferite secţii, respectiv Depozitul Central şi Biroul de Împrumut
Carte pentru Adulţi.
Un număr de 14.342 u.b. au fost consultate în bibliotecă şi 76.215 u.b. au
fost împrumutate la domiciliu.
În funcţie de conţinutul documentelor împrumutate de către utilizatori în
anul 2012 se constată că cerinţele lor s-au îndreptat către literatura universală
(31.431 u.b), literatura română (23.127 u.b), generalităţi (10.363 u.b.) şi publicaţii
pentru copii (9981 u.b.). Surprindem, de asemenea, o creştere a cerinţelor
utilizatorilor din domenii, precum psihologie, arte plastice şi geografie.
Cereri dupa continutul documentelor
2012
40,000
30,000
20,000

cereri

10,000
0
lit.univ.

gen

psih.

geogr.

După limba în care sunt tipărite documentele, cele mai multe solicitări ale
utizatorilor către Serviciul Filiale au fost pentru cărţile în limba română iar
procentual, după acestea, se situează cele în alte limbi situaţia prezentându-se în
mod asemănător cu cele din anii precedenţi.
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XI.
GESTIONAREA,
COLECŢIILOR

ORGANIZAREA

ŞI

CONSERVAREA

1) Activitatea Biroului Catalogare, Clasificare, Achiziţii, Depozit Legal al
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi a asigurat completarea colecţiilor
bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective, donaţii, depozit legal, schimb
interbibliotecar, achiziţia fiind primul pas spre sporirea tezaurului cultural al
bibliotecii . Astfel au fost prelucrate, cotate, inventariate, repartizate şi predate
6.370 de volume, volume etichetate cu cote şi cod de bare.
SITUAŢIE STATISTICĂ
Mod de achiziţionare

Număr
volume

Valoare (lei)

Cărţi achiziţionate
de bibliotecă

4.694

118.117,24

Cărţi primite ca donaţii

2.109

21.563,44

Depozit legal
TOTAL

335
7.136

8241.95
147.922,63

Număr titluri – 1136;
Număr volume scoase din inventar – 2024;
Număr RMF – 40.
2) În anul 2012 Compartimentul Periodice a realizat următoarele
activităţi, cele mai multe fiind activităţi curente:
Achiziţia, prelucrarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor de publicaţii
Achiziţia abonamentelor la publicaţii, această activitate realizându-se
trimestrial conform procedurii de achiziţie a publicaţiilor din cadrul bibliotecii,
urmărindu-se asigurarea continuităţii colecţiilor. Au fost contractate un număr de
99 abonamente pe anul 2012 la sediu şi filiale, iar în luna decembrie 2012 s-au
achiziţionat abonamentele pe trimestrul I 2013;
Înregistrarea preliminară a publicaţiilor periodice în modulul Control
Seriale şi urmărirea primirii acestora în conformitate cu abonamentele
contractate;
Inventarierea anuală a publicaţiilor periodice intrate în colecţiile
bibliotecii în decursul anului anterior. Au fost înregistrate electronic în Registrul
Inventar un număr de 911 unităţi de inventar, dintre care 223 donaţii.
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3) În anul 2012 în gestiunea Compartimentului Organizarea şi
comunicarea colecţiilor (Depozit central) au intrat un număr de 1065 volume
carte în valoare de 24.097,46 lei, din care:
– 1037 de volume carte la Fondul de bază al bibliotecii, s-au împachetat pe
formate în cutii;
– 28 de volume carte la Fondul Depozit legal de dublete s-au împachetat pe
domenii în cutii;
S-a continuat activitatea de selectare a cărţilor uzate fizic sau moral (din
fondul de dublete) în vederea eliminării din gestiune. S-au selectat un număr de
aprox. 3687 exemplare carte.
Din fondul de dublete s-au prelucrat şi descris electronic în baza de date
TINLIB peste 2056 de titluri de carte. Corespunzător fiecărui titlu de carte au
fost introduse în modulul de evidenţă TINLIB – 3051 de numere de inventar.
4) Dezvoltarea colecţiilor din filiale
Achiziţia de carte (intrările în registrul de mişcare al fondului (RMF) din
anul 2012 însumează în cele patru filiale, un număr de 3017 unităţi de bibliotecă
(u.b). În decursul anului nu au avut loc ieşiri de u.b. din gestiunea Serviciului
Filiale, astfel că fondul deţinut per total serviciu este în momentul actual de
116.165 (u.b).

Anul /
Total
2012

Total

Filiala/
Serviciul
Filiale
F1
F2
F3
F4
Serviciul
Filiale

Existent la
începutul
anului
(u.b.)
37.488
28.324
23.843
23.493
113.148

Intrări
(u.b.)

Ieşiri
(u.b.)

934
791
690
602

-

Existent la
sfârşitul
anului
(u.b.)
38.422
29.115
24.533
24.095

3017

-

116.165

5) Recuperarea publicaţiilor de la utilizatori
Pentru recuperarea publicaţiilor nerestituite în filiale s-au trimis 545 de
somaţii către utilizatorii restanţieri. Se constată lipsa unui instrument legislativ de
constrângere pentru determinarea utilizatorilor datornici să restituie documentele
împrumutate sau contravaloarea acestora.
6) Conservarea colecţiilor
Obiectivele principale care au stat în atenţia Compartimentului
Organizarea şi Comunicarea colecţiilor au fost: păstrarea în cele mai bune
condiţii a colecţiilor de documente, organizându-le în depozite, respectarea şi
punerea în practică a prevederilor legale privind gestionarea şi conservarea
colecţiilor de bunuri culturale comune, operaţiunile de evidenţă gestionară a
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publicaţiilor conform normelor legale în vigoare, prelucrarea bibliografică şi
evidenţa gestionară informatizată a cărţilor din fondul de dublete, mutarea
bunurilor culturale şi materiale aparţinând compartimentelor Periodice,
Organizarea şi comunicarea colecţiilor, Sală de lectură, într-un spaţiu adecvat de
funcţionare şi care să asigure conservarea, organizarea, gestionarea şi
valorificarea fondurilor de publicaţii.
Conservarea şi păstrarea în condiţii optime de temperatură şi umiditate a
tuturor colecţiilor de publicaţii depozitate temporar în noile locaţii aflate în
gestiunea Depozitului legal:
– S-au selectat din colecţiile depozitului de dublete peste 75 de publicaţii
deteriorate fizic care s-au trimis la legătorie în vederea recondiţionării, mare
parte fiind recondiţionate în vederea punerii din nou în circulaţie;
– S-au reetichetat peste 3.635 de exemplare carte prin aplicarea de etichete
noi cu cotă de raft.
Filialele au pregătit şi trimis către serviciul de legătorie pentru a fi reparate
în decursul anului 2012 un număr total de 856 de u.b.
Publicaţii legate şi broşate
Serviciul Filiale
(u.b.)
146
Filiala „Vasile Alecsandri”
563
Filiala „Garabet Ibrăileanu”
147
Filiala Ateneu
Total
856
O atenţie deosebită s-a acordat funcţiei de conservare, cercetare, dezvoltare
şi punerea în valoare a patrimoniul local şi naţional de documente existente în
colecţiile bibliotecii. Din punct de vedere tehnico-administrativ a fost realizată
prin Atelierul de legătorie conservarea patrimoniului: restaurare, reparare, legare
broşare carte curentă şi fond.
Nr. crt.
Denumirea activităţii
U.M.
Cantitatea
1.
Legat cărţi
Buc.
1.050
crt.
2.
Legat periodice
Vol.
160
3.
Broşat periodice
Vol.
128
4.
Confecţionat fişe cititori
Buc.
5.500
5.
Confecţionat passe-par-tout-uri
24
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Caşerat postere
Legat dosare
Tăiat fişe termen
Plastifiat permise
Tăiat şi lipit colţuri
Confecţionat buline
Caşerat indicatoare
Legat balanţa contabilă
Plastifiat diplome
Caşerat panouri
Confecţionat carte la dimensiuni mari din
polistiren-pentru promovare bibliotecă
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Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Vol.
Buc.
Buc.
Buc.

10
17
8000
7936
4147
9.000
200
3
330
2
1

XII. Îmbunătăţirea activităţii profesionale orientată către beneficiarii
instituţiei
Programele/ proiectele instituţiei:
Biblioteca a derulat în ultimii ani un număr important de proiecte, care au
vizat extinderea teritorială a serviciilor prin filiale, puncte de împrumut. Au fost
trimise în această perioadă numeroase cereri de finanţare.
O importanţă deosebită s-a acordat Centrelor Culturale de Carte
Românească din afara graniţelor şi minorităţilor etnice ale judeţului Iaşi:
italieni, germani, greci, armeni, ucraineni, rromi, care au beneficiat pe rând de
câte un program de promovare a propriilor lor valori prin expoziţii, prezentări de
obiecte tradiţionale, obiceiuri, precum şi de un spaţiu al liberei exprimări
împreună cu oaspeţii din ţările de provenienţă.
Pe lângă acestea Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici
cu parteneri locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor
non guvernamentale, care vizau promovarea lecturii, a studiului şi cercetării,
numărul acesta crescând progresiv în ultimii trei an (vezi Anexa Activităţi
culturale).
Din totalul de 225 de programe culturale/ evenimente realizate în
colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii 107 desfăşurate în Bibliotecă, la
sediul central şi filială, înregistrându-se o participare de 3709 şi 118 realizate în
afara instituţiei prin extinderea teritorială a serviciilor de bibliotecă prin Centrul
de Informare Comunitar şi Programe culturale şi Biroul împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”.
Servicii oferite publicului de către Serviciul Proiecte şi Programe Culturale
Număr
Servicii pentru
Număr
Anul
Adresabilitate/vârstă
participanţi
beneficiari
întruniri/an
şi vizitatori

2012

Atelier creaţie/
concursuri

Adolescenţi, studenţi,
tineri în general

11

843

Întâlniri cu
personalităţi, festivaluri
de filme, aniversările
bibliotecii, concursuri
de creaţie

Liceeni, studenţi,
adulţi

5

208

Audiţii

Preadolescenţi,
adolescenţi,
părinţi

2

70

Lansări de carte –
autori contemporani
locali, din ţară şi din
străinătate

Liceeni, studenţi,
adulţi 4325

4

362
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Acţiuni adresate
Activităţi pentru public
persoanelor cu
special
deficienţe de vedere,
preponderent elevi

6

260

Vizitarea bibliotecii –
vizite în grupuri
organizate de şcolile
din municipiu şi din
judeţ

Şcolari din ciclul
primar şi
gimnazial

6

166

Acţiuni cu tematici
diverse organizate la
solicitarea şcolilor din
municipiul Iaşi

Preadolescenţi,
adolescenţi,
părinţi

3

75

Servicii în exterior
(deplasări la punctele
de împrumut)

Liceeni, studenţi,
adulţi

17

188

Sesiuni de orientare şi
instruire( sub
îndrumarea
bibliotecarului) a
utilizatorilor

Liceeni, studenţi,
adulţi

3

55

Acţiuni realizate în alte
spaţii

Liceeni, studenţi,
adulţi

30

2055

Expoziţii realizate de şi
în bibliotecă/ filiale/
puncte de împrumut

Liceeni, studenţi,
adulţi

12

450

84

4662

Total

XIII.
PROGRAME
DERULATE
DE
BIBLIOTECĂ
ÎN
PARTENERIAT CU ALTE ISTITUŢII:
Programul „Biblioteca şi comunitatea. Biblioteca multiculturală” –
promovarea valorilor şi susţinerea identităţii culturale a minorităţilor;
Programul „Biblioteca alături de voi” – în cadrul acestuia se derulează
o serie de proiecte culturale, având ca grup ţintă categorii speciale de public;
Programul „Punţi între sat şi oraş” – are ca scop accentuarea imaginii
bibliotecii comunale ca centru de lectură şi de informare a comunităţii, atenuarea
discrepanţelor dintre sat şi oraş, vizând accesul la carte, informaţie şi cultură.
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Programul „Paşi de copil… în bibliotecă” – atragerea tinerilor spre
lectură, dezvoltarea gustului pentru frumos, ca alternativă la diferite tentaţii nonculturale de petrecere a timpului liber
Programul „Clubul de vacanţă”- oferă copiilor alternative dintre cele
mai plăcute pentru petrecerea vacantei de vara. În cadrul clubului, săptămânal, au
avut loc întâlniri până la mijlocul lunii septembrie, mese rotunde, dezbateri
culturale, cursuri de limbi străine, ateliere de creaţie, concursuri, ateliere de artă
meşteşugărească,cursuri de origami şi de iniţiere în arta teatrală.
Programul „Tradiţii şi credinţe populare româneşti” – cunoaşterea şi
însuşirea credinţelor româneşti, cultivarea apartenenţei la cultura naţională.
Programul „Pro-educaţia” – proiecte lunare pentru elevi şi studenţi.
Programul „Biblioteca fără frontiere – românii de lângă noi” – filiale,
biblioteci înfrăţite
Programul „Biblioteca digitală în spaţiul European” – sesiuni de
comunicări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională.
Programul „Sărbătoriţii din cetate” – promovarea bibliotecii ca centrul
de cultură şi dialog comunitar.
Valori ale culturii şi artei populare româneşti – promovarea culturii şi
artei populare atât pe plan local, cât şi la nivel naţional.
XIV.
ACTIVITĂŢI
ÎN
COLABORARE
CU
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAŞI ŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI:
Sărbătorile Pascale – Paştele este cea mai importantă sărbătoare
creştină, este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în
creştinism şi iudaism. Biblioteca a reuşit să susţină acest proiect prin filialele sale,
a semnat noi parteneriate şi a promovat colecţiile bibliotecii.
Sărbătorile Iaşului ediţia a XIX-a – în perioada 6-17 octombrie
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a demarat o serie de manifestări în şcoli şi
licee, precum şi în cadrul filialelor sale. Parteneri acestor manifestări au fost:
Primăria Municipiului Iaşi, Liceul „D. Cantemir”, Liceul cu Program Sportiv,
Uniunea Scriitorilor – Filiala Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. În cadrul
manifestării„Biblioteca prezintă editura” au fost invitate editurile: "24:ORE"
Iaşi, Editura "Tritonic" Bucureşti.
Zilele Caragiale la Iaşi.
XV. CAMPANII INIŢIATE:
Biblioteca „Gh. Asachi” prezintă editura – se urmăreşte prin această
campanie promovarea colecţiilor biblioteci şi a editurilor din ţară şi din Iaşi
(2009-2012).
O carte pentru bibliotecă – această campanie este destinată creşterii
fondului de carte a bibliotecii şi a dotării Centrelor Culturale din comunităţile
româneşti: Herţa, Chişinău, Novi-Sad (2009-2010).
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Dimineţi în lectura autorilor – această campanie îşi propune să faciliteze
întâlniri între elevi, studenţi, cu scriitorii, editori, poeţii din judeţul Iaşi (vezi
Anexa).
Săptămâna Naţională a Voluntariatului – este un eveniment care a
început încă din 2008, ce au avut ca scop promova voluntariatul ca valoare a
comunităţii ieşene.
Săptămâna familiei, săptămâna fără TV – această campanie a început
din 2010, au avut loc umeraşe acţiuni atât în Iaşi cât şi în ţară dedicate familiei şi
petrecerii timpului liber la muzee, biblioteci.
Campania Cartea, hrană de suflet a fiecărui copil a fost lansată în 2012,
la iniţiativa Comisiei de Cultură, aprobată de Consiliul Judeţean şi înregistrată
sub numărul 2749/21.03.2012 şi implementată de Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi”, respectiv de Serviciul Proiecte şi Programe Culturale. Pentru această
acţiune a fost aprobată suma de 15.000 lei de către Consiliul Judeţean Iaşi.
Campania a început la 1 aprilie şi a fost finalizată în luna decembrie, în preajma
Sărbătorilor de iarnă. Termenul de finalizare a fost depăşit datorită numărului mic
de volume donate de către membrii comunităţii şi de editurile din Iaşi. Numărul
total de volume adunate a fost de 6.500, din care: 4.200 de volume din partea
editurilor, iar din partea comunităţii (elevi, studenţi, oameni de cultură etc.) au
fost donate 2.000 de volume pentru şcolile din mediul rural. Au beneficiat de
acest proiect un număr de 600 de copii şi au fost înfiinţate două biblioteci şcolare
în satele Urşiţa şi Cioca Boca.
XVI. CONCURSURI DERULATE ÎN CURSUL ANULUI 2012:
Magie între alb şi negru – concurs de şah susţinut de persoane cu
deficienţă de vedere şi de pensionarii de la Căminele de bătrâni din municipiul
Iaşi;
Dragobetele sărută fetele – concurs de creaţii literare;
Ioanid Romanescu – concurs în cadrul Festivalul Naţional de Poeziei,
ediţia a VI-a organizat la Căminul Cultural „Aron Vodă”, Comuna Aroneanu;
Pe meridianele lumii ( faza judeţeană) – concurs de cultură generală
susţinut şi la nivel naţional de persoanele cu deficienţe de vedere (faza finală a
fost organizată la Botoşani). Organizatori: Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
Iaşi, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Iaşi;
Imaginea ta contează (faza judeţeană) – concurs de cultură susţinut la
nivel naţional de persoanele cu deficienţe de vedere (faza finală a fost organizată
la Botoşani). Organizatori: Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Asociaţia
Nevăzătorilor din România, Filiala Iaşi;
Campionatul Naţional de Table (faza judeţeană) – concurs de cultură
susţinut la nivel naţional de persoanele cu deficienţe de vedere (faza finală a fost
organizată la Botoşani). Organizatori: Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi,
Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Iaşi;
Cuvioasa Parascheva în conştiinţa creştinilor – concurs organizat în
cadrul Sărbătorilor Iaşului, ediţia a XIX-a. Organizatori: Biblioteca Judeţeană
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„Gh. Asachi” Iaşi, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Iaşi,
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;
Concursul de creaţii literare şi plastice – Autori copii!Lumea ca metaforă
şi culoare. Concursul a fost iniţiat de Revista de cultură Cronica în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.
Pe lângă acestea Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici
cu parteneri locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor
non guvernamentale, care vizau promovarea lecturii, a studiului şi cercetării,
numărul acesta crescând progresiv în ultimii trei ani.
XVII. PERFECŢIONAREA PERSONALULUI – CURSURI DE
PERFECŢIONARE
PENTRU
CONDUCERE
ŞI
RESTUL
PERSONALULUI:
S-a asigurat parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi
specializare profesională organizate de Centrul de Pregătire Profesională în
Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor la Bucureşti şi Buşteni,
conform Protocolului încheiat între CPPC şi Biblioteca „Gh. Asachi”.
Analiza participării la manifestări ştiinţifice din domeniu
biblioteconomiei:
S-a înregistrat o participare susţinută la manifestările ştiinţifice ale
profesioniştilor din domeniu biblioteconomiei, mediului cultual şi educaţional
(conferinţe ale asociaţiilor profesionale, participarea la proiecte de lucru pe
secţiuni de specialitate, organizarea de colocvii şi întruniri profesionale cu
bibliotecari din judeţ sau din ţară.
Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip
asociativ s-au soldat cu primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi
pentru reprezentanţii acesteia.
Activitatea desfăşurată de Compartimentul Proiecte Naţionale şi
Internaţionale:
Activitatea în cadrul ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor Publici
din România):
- Coorganizarea secţiunii dedicate noilor profesionişti în cadrul Conferinţei
ANBPR organizată la Târgu Mureş în perioada 26-28 aprilie 2012.
- Prezentarea proiectului Bibliotecii Judeţene Iaşi E-tiquette, please! –
cursuri de bune maniere online si offline în cadrul Conferinţei ANBPR,
organizată la Târgu Mureş, în perioada 26-28 aprilie 2012.
- Redactarea de materiale pentru promovarea Şcolii de Vară a tinerilor
bibliotecari din România (septembrie 2012) în cadrul ANBPR.
- Colaborare cu alţi colegi din ţară implicaţi în organizarea Şcolii de Vară
pentru stabilirea agendei, pregătirea sesiunilor şi selecţia candidaţilor pentru
aceste cursuri (au participat la aceste cursuri 4 bibliotecari).
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XVIII. REVISTA CRONICA
Editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Iaşi, revista Cronica este o
publicaţie lunară, un mensual de cultură, un nume prestigios în peisajul
revistelor culturale din România, cunoscut şi pe plan internaţional, atât prin
materialele publicate cât şi prin reţeaua de corespondenţi din diverse ţări ale
lumii. În anul 2012, revista şi-a lărgit sfera conţinutului tematic şi şi-a
îmbunătăţit aspectul grafic, ea fiind ilustrată atât cu reproduceri după opere ale
unor clasici, cât şi cu lucrări realizate de personalităţi ale artei plastice
contemporane, între care: Mihail Voicu, Constantin Tofan, Cătălin Târziu,
Florin Teodorescu, Dimitrie Gavrilean, Dumitru D. Bostan, Liviu Pendefunda,
Liviu Suhar, D.D. Ionescu etc.
Anul 2012 a fost pentru viaţa culturală din România Anul Caragiale. Şi
revista Cronica a marcat evenimentul, publicând pagini dedicate scriitorului din
Haimanale şi realizând chiar un număr tematic Caragiale, în care au semnat critici
şi istorici literari preocupaţi de viaţa şi opera celui mai important dramaturg
român, cât şi personalităţi ale vieţii culturale româneşti care au ţinut să aducă un
omagiu marelui clasic român.
Cronica, în ciuda desfiinţării Rodipet, şi-a ameliorat simţitor distribuţia mai
ales prin difuzorii voluntari. De menţionat faptul că revista este oferită gratuit la
toate manifestările culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi
sau la cele la care aceasta participă. În acest mod, publicaţia intră în colecţiile
liceelor, şcolilor, institutelor de învăţământ superior, muzeelor literare,
bibliotecilor etc. Ca o adaptare la nevoile actuale ale difuzării publicaţiilor
culturale, revista cronica apare şi online, ea având în cursul anului 2012 nu mai
puţin de 65000 de accesări, ceea ce, pentru o revistă culturală, reprezintă un
adevărat record.
Prin formula de schimb cultural, Cronica figurează astăzi în multe redacţii
şi instituţii de cultură din toată ţara şi din străinătate.
XIX. COMPARTIMENT AMERICAN CORNER
25 ianuarie - la Scoala cu clasele I-VIII Valea Lupului intalnirea „Scouting is
Fun” pe tema Cercetasiei in Romania, cu o prezentare a activitatii si
evenimentelor desfasurate la Centrul Local „Sf. Dumitru” Valea Lupului .
Invitati, din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti, doamna Edwina Sagitto,
Atasat Cultural, doamna Monica Dragan, Director al Centrului de Informare si
Resurse si domnisoara Ioana Damian, Asistent Cultural, Coordonator al
centrelor American Corners Romania. La acest eveniment au participat cadre
didactice si peste 40 de elevi. Cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi
tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, indiferent
de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu
metoda Scout.
- 15 martie – a II-a editie a proiectului PR OUTLook Gold Series –
realizat in parteneriat cu PRIME IASI , organizatie studenteasca
nonguvernamentala, nonprofit, apolitica , bazata pe voluntariat, afiliata la
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PRIME – Asociatia Europeana a Studentilor la Relatii Publice si Comunicare.
La prima editie a fost invitat James Grunig, professor emerit in cadrul
Departamentului de Comunicare al universitatii Maryland (SUA). La editia din
acest an cei peste 100 de studenti si profesori au particicpat la o intalnire
interactiva cu Kenneth Wetzel, Seful Biroului de Presa din cadrul Ambasadei
SUA la Bucuresti. Astfel, participantii, studenti la specializarile Comunicare si
Relatii Publice si Publicitate precum si Marketing si Comunicare in Afaceri si
Jurnalism au avut ocazia sa afle si sa invete din culisele Relatiilor Publice si
Comunicarii de la practicieni de succes din SUA.
- 21 martie – a IV-a participarea la Romanian International University fair
-RIUF, cel mai mare eveniment educational de acest gen in Romania, este o
oportunitate pentru promovarea resurselor oferite de American Corner Iasi.
Evenimentul beneficiaza de prezenta profesionistilor de la Centrul Study in US
si ai Comisiei Fulbright la Bucuresti precum si de materialele informationale
oferite cu sprijinujl Ambasadei SUA la Buicurest sil este conceput pentru a veni
in sprijinul studentilor interesati sa-si continue studiile in institutii de invatamant
din Statele Unite. Interesul crescut , manifestat prin prezenta celor peste 400 de
participanti prezenti la prezentari este o motivatie pentru a continua acest
proiect.
XX. BIROUL CONTABILITATE
În anul 2012, Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi” a gestionat următoarele
bugete:
- bugetul de venituri şi cheltuieli din subvenţii
- bugetul de venituri şi cheltuieli din venituri proprii, după cum urmează:
Subvenţii C. J.
Buget iniţial: 3.561.810 lei
Buget final: 3.664.570 lei, din care:
- cheltuieli de personal: 2.845.570 lei
- bunuri şi servicii: 827.600 lei
Venituri proprii
Buget aprobat: 80.590 lei
Buget realizat: 86.651 lei, din care:
- bunuri şi servicii: 73.696 lei
- investiţii: 12.955 lei
Venituri proprii:
Activităţi specifice bibliotecii: 3.512, 84 lei
Parteneriat American Corner: 63.556, 75 lei
Parteneriat C. J. (Campania „Cartea, hrana de suflet a fiecărui
copil”):15.000 lei
IREX (Proiect „Instruieşte-ţi comunitatea”): 4.176 lei
Valorificare deşeuri lemn: 300 lei
Valorificare deşeuri hârtie: 105 lei
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XXI. ACTIVITATEA OFICIUL DE CALCUL
1. Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare a bibliotecii
Renistalare sistem de operare
35
Reinstalare software
35
Instalare/ reinstalare imprimante
6
Mutari si reconfigurari calculatoare
125
Interventii la sesizare
65
Revizii periodice
22
Actualizarea paginii www.bjiasi.ro -zilnic
2. S-a asigurat asistenţă de specialitate personalului bibliotecii pentru utilizarea
optimă a resurselor informatice existente.
3. În luna decembrie s-a instalat parţial reţeaua de calculatoare în locaţia din
Galeriile Comerciale
4. Accesul la distanţa la resursele bibliotecii- Catalog online
5. Administrarea site-urilor aditionale ale bibliotecii:
- Revista Cronica
- 12 lecţii de istoria muzicii
- Bibliografie locala si tematica
- Informatii de interes public
Siteurile auxiliare ale bibliotecii au avut in cursul anului 2011 120000 de
vizite ;
În biblioteca exista în momentul actual: 110 calculatoare (3 servere,
71 statii de lucru pentru personal, 10 notebook-uri pentru formare
profesională, 26 staţii pentru utilizatori în centrele internet şi secţii);
Necesarul de staţii de lucru pentru personal în 2013 este de minim
100;
Tiparire permise de intrare inscripţionate cu cod de bare -4 000 ex
Tiparire etichete inventar cu cod de bare- 8000 ex
Tiparire afise, invitatii, flyere, etc.
Editarea revistei Cronica
XXII. MĂSURI DE REGLEMENTARE INTERNĂ.
Constituirea Comisiei de control managerial intern cu atribuţii de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi
dezvoltării sistemelor de control intern managerial conform prevederilor
OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005 (republicată) pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial,
a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a grupului de lucru pentru elaborarea, implementarea şi
dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern şi a Programului de
dezvoltare a sistemului de control managerial al Bibliotecii Judeţene „Gh.
Asachi” Iaşi.
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Întocmirea Regulamentului Intern al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”,
cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor şi cu respectarea dispoziţiilor
art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicat, a Legii nr.
477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, a Legii nr. 571/2004 privind protecţia
personalului din autorităţile publice şi instituţiile publice, a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Gh.
Asachi”.
Măsuri Luate În Urma Controalelor, Auditării Interne Sau Alte
Organisme De Control
În cursul anului 2012 a Serviciul de Audit Public Intern al Consiliul
Judeţului Iaşi a efectuat auditarea anului bugetar 2011. Auditul nu a
semnalat nici o neregulă şi nu a impus nici o măsură.
CONCLUZII
Obiectivele propuse pentru anul 2012 au fost realizate în mare parte de
către colectivul bibliotecii şi a echipei manageriale, , chiar dacă din motive
independente de bibliotecă o parte din proiectele propuse nu au fost realizate.
Acest lucru a fost posibil prin existenţa unui plan de management a
activităţii generale a bibliotecii, elaborat în concordanţă cu resursele financiare
şi umane de care a dispus instituţia în anul 2012, şi susţinut de o finanţare
corespunzătoare din partea Consiliului Judeţean Iaşi.
Ţinând seama de condiţiile nu tocmai prielnice în care s-a desfăşurat
activitatea Bibliotecii Judeţene„Gh. Asachi” după mutarea din anul 2010, chiar
dacă nu s-a ridicat la nivelul realizărilor din anii anteriori, aceasta nu a
înregistrat un regres decisiv, irecuperabil. Asigurarea continuităţii în
desfăşurarea activităţii specifice de bibliotecă a reuşit să stopeze scăderea
indicatorilor de performanţă în perioada 2010-2012.
În toată această perioadă a existat o comunicare permanetă între toate
secţiile şi compartimentele din bibliotecă, pentru utilizarea eficientă a bazei de
date, a articolelor în vederea furnizării informaţiilor bibliografice către
utilzatori. Din analiza datelor se constată o scădere a numărului de utilizatori,
fenomen firesc, ţinând seama de perioada de suspendare a serviciilor din timpul
mutării şi reorganizării colecţiilor, precum şi din cauza locaţiei greu accesibile
în care biblioteca a funcţionat o bună parte din perioada la care ne raportăm.
Datele cantitative a activităţii de gestionare şi organizare a colecţiilor
ne arată că numărul total de documente achiziţionate a crescut cu 491 volume
în 2012, faţă de anul anterior( o creştere de 6%).
În anul 2012 filialele bibliotecii au avut program pe ture: 8.,00-19.00,
sau înmulţit serviciile pe care le-au oferit publicului. Colectivul bibliotecii a
reuşit să îndeplinească atât obiectivele propuse cât şi cele trasate de către
managementul instituţiei, Serviciul Filiale reuşind în această perioadă de
tranziţie să suplinească sediul central atunci când aici nu s-au putut desfăşurat
activităţi cu publicul, să aibă o atitudine activă şi flexibilă în relaţia cu
29

utilizatorii. După reunirea compartimentelor bibliotecii în noua locaţie, există
perspectiva revenirii la normalitate, care pentru bibliotecă înseamnă în primul
rând asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţii specifice.
Din analiza activităţii prezentată mai sus rezultă sprijinul şi susţinerea
financiară permanentă din partea Consiliului Judeţean Iaşi, care ne-a permis să
realizăm indicatorii specifici printr-un management modern şi performant.

DIRECTOR,
Prof. Univ.dr. Cătălin Bordeianu
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Anexa 1
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI”

ACTIVITATEA
desfăşurată în anul 2012

– ecouri din presă –

IANUARIE

ANDREI, A.
Evaluarea managerilor instituţiilor de cultură, mărul discordiei în Consiliul
Judeţean.
În: Evenimentul, An. 19, Nr. 6321 (31 ian. 2012).
Va fi evaluată activitatea managerilor de la Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi", Filarmonica de Stat
"Moldova", Teatrul "Luceafărul" şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Iaşi.

HUŢANU, VALENTIN
Cei mai buni elevi - cercetaşi se întîlnesc la şcoala din Valea Lupului : [proiect
derulat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"].
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4157 (24 ian. 2012), p. 3.
Invitaţii speciali ai manifestării "Scouting is Education for Life" organizată de Centrul de Informare şi
Resurse "American Corner" din cadrul bibliotecii sînt Edwina Sagitto, Monica Drăgan şi Ioana
Damian (Ambasada S.U.A. la Bucureşti).

L.O.
Manifestări dedicate lui Eminescu organizate de Biblioteca "Gh. Asachi".
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 13 (18 ian. 2012), p. 7A.
Manifestările culturale sînt organizate la Şcoala "Elena Cuza" şi la Muzeul "Mihai Eminescu" în
parteneriat cu Şcoala "Ştefan Bârsănescu" şi Colegiul "C. Negruzzi".

L.O.
Ziua Unirii Principatelor va fi sărbătorită de elevii din zece oraşe [în perioada 2124 ianuarie 2012].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 15 (20 ian. 2012), p. 2A.
Organizator: Şcoala Generală "B.P. Haşdeu". Manifestările sînt parte a proiectului educativ
"Ambasadorii Unirii 2012" şi sînt organizate în parteneriat cu Primăria Iaşi, Complexul Muzeal
"Moldova" şi Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi".

MIHĂILĂ, CĂTĂLIN
Cum să cîştigi bani stînd degeaba acasă : [referitor la absenţele bibliotecarei Liliana
Bran din comuna Valea Seacă].
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4150 (16 ian. 2012), p. 7.
OPREA L.
Manifestări de 24 ianuarie la Muzeul Unirii şi la Palatul de la Ruginoasa.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 16 (21 ian. 2012), p. 7A.
Printre organizatori, Biblioteca Municipală Paşcani.

PÂRCIU, MARIUS
C[onsiliul] J[udeţean] şi-a lansat bugetul în dezbatere publică.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 17 (23 ian. 2012), p. 2A.
Conform noului buget pe anul 2012, bibliotecii judeţene îi sînt alocate 3,6 milioane lei.
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ROTARU, VLAD
Directorii instituţiilor de cultură, evaluaţi de prelucrători prin aşchiere : [şedinţă
a Consiliului Judeţean].
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4163 (31 ian. 2012), p. 7.
Consilierii judeţeni sînt nemulţumiţi de componenţa comisiilor de evaluare a directorilor Bibliotecii
Judeţene "Gh. Asachi", Teatrului "Luceafărul", Şcolii de Arte şi Meserii, Centrului Judeţean pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Filarmonicii Iaşi.

TOMA, GABRIELA
Bătaie politică pe şefii din cultură : [au fost desemnaţi preşedinţii de comisii pentru
evaluarea activităţii managerilor din subordinea C.J.].
În: Adevărul, Nr. 6659 (31 ian. 2012), p. 23.
Sînt menţionate: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi", Filarmonica "Moldova", Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Teatrul "Luceafărul".
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FEBRUARIE

COROLEA, ALEXANDRA
Dezbatere interesantă pe tema inteligenţei românilor : [conferinţă].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 42 (21 feb. 2012), p. 4A.
Conferinţa "Magia onestităţii şi mitul inteligenţei la români" este coordonată de "Result Development"
în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" şi Universitatea "Petre Andrei".

L.O.
Liceenii sînt aşteptaţi la concursul "Dragobetele sărută fetele" [organizat de
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" şi revista "Cronica"] .
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 32 (9 feb. 2012), p. 7A.
L.O.
Palatul Copiilor şi-a premiat talentele [în cadrul Galei de excelenţă "Excelsior
2012"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 32 (9 feb. 2012), p. 7A.
Premiile au fot înmînate de personalităţi academice şi personalităţi culturale ieşene (directorul
Bibliotecii "Gh. Asachi", prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu, Valeriu Stancu, redactor-şef la revistei
"Cronica, directorul Operei Române, Beatrice Rancea), reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai
inspectoratului şcolar.

"Românii, un viitor prevezibil?" o dezbatere de Dorin Bodea la Universitatea "Petre
Andrei" din Iaşi.
În: "24:ore", An. 17, Nr. 6556 (24 feb. 2012), p. 6.
Manifestare organizată prin facultatea de Economie şi Clubul Antreprenorial, Biblioteca Judeţeană
"Gh. Asachi", Result Development şi Mentor's Search.
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MARTIE

COROLEA, ALEXANDRA
"Mai ştiţi unde este Biblioteca Judeţeană [Gh. Asachi]"? : [audiere publică].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 71 (26 mar. 2012), p. 2A.
La dezbaterea organizată de Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară pentru găsirea unui spaţiu
propice bibliotecii au luat cuvîntul directorul bibliotecii judeţene, prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu, şi
deputatul Tudor Ciuhodaru.

HUŢANU, VALENTIN
Una dintre cele mai mari biblioteci ieşene riscă să dispară : [audiere publică
privind soarta Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi"].
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4209 (24 mar. 2012), p. 3.
La dezbaterea organizată în parteneriat cu Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară axată pe
găsirea unui sediu propice bibliotecii a luat cuvîntul şi directorul instituţiei, prof. univ. dr. Cătălin
Bordeianu.

L.O.
Audiere publică pentru un spaţiu în care să funcţioneze Biblioteca Judeţeană
["Gh. Asachi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 67 (21 mar. 2012), p. 7A.
La audierea publică [parte a proiectului "Prietenii Bibliotecii Judeţene"] programată vineri 23 martie
2012 şi-au confirmat prezenţa deputaţii Petru Movilă şi Tudor Ciuhodaru.

MIHĂILĂ, CĂTĂLIN
Biblioteca Municipală [Paşcani], demolată pe bucăţele.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4210 (26 mar. 2012), p. 7.
OPREA, LOREDANA
Album cu lucrări semnate de copii, lansat la Ateneul Tătăraşi [cu sprijinul
Bibliotecii "Gh. Asachi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 76 (31 mar. 2012), p. 7A.
Concursul-expoziţie-editare album "Inimioare pentru mama" este jurizat de Biblioteca Judeţeană "Gh.
Asachi" şi se desfăşoară la Galeriile de Artă "Ateneu".
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APRILIE

COROLEA, ALEXANDRA
Concurs naţional de lectură ["Ionel Teodoreanu", ed. a VII-a] la [Colegiul] "C.
Negruzzi" : [19-21 aprilie 2012].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 91 (19 apr. 2012), p. 4A.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Universitatea "Al.I. Cuza", Muzeul
Literaturii, Consiliul Local Iaşi, Biblioteca Judeţeană "Gh. Ascahi" şi Editura "Polirom".

COROLEA, ALEXANDRA
Premii de "Ziua Mondială a Cărţii" [la Muzeul Unirii].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 91 (19 apr. 2012), p. 4A.
Evenimentul organizat de Consiliul Judeţean şi Comisia pentru învăţămînt, cercetare ştiinţifică,
cultură, culte, tineret, sport şi turism are în program premierea bibliotecarilor Bibliotecii Judeţene
"Gh. Asachi" şi lansarea cărţii "Un secol al frămîntărilor agrare. Drama ţării româneşti" de
Constantin Dropu, apărută la Editura Academiei Române şi prezentată de academicianul Valeriu
Cotea.

HUŢANU, VALENTIN
Facebook şi Messenger la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi".
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4217 (3 apr. 2012), p. 3.
Proiectul "E-tiquette, please - cursuri de bune maniere online şi offline" iniţiat de bibliotecă se
desfăşoară in perioada 7-10 aprilie 2012 în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv şi Colegiul "Emil
Racoviţă".

L.O.
Premii importante pentru elevii ieşeni [la etapa naţională a Concursului naţional de
lectură "Ionel Teodoreanu", desfăşurată la Colegiul "C. Negruzzi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 95 (24 apr. 2012), p. 4A.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Universitatea "Al.I. Cuza", Muzeul
Literaturii, Consiliul Local Iaşi, Biblioteca Judeţeană "Gh. Ascahi" şi Editura "Polirom".

LAZĂR, ANA-MARIA
Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile publice.
În: Biblioteca, An. 23, Nr. 4 (apr. 2012), p. 103-104.
La evenimentele dedicate bibliotecilor publice, derulate sub deviza "O perspectivă asupra culturii Biblioteca Naţională a României", a participat şi directorul Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi", prof.
univ. dr. Cătălin Bordeianu.

OPREA, LOREDANA
Lecţii de bune maniere online : [proiect al Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 78 (3 apr. 2012), p. 4A.
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MAI

F.G.
Palatul Roznovanu intră în programul "Nopţii Muzeelor" : [expoziţie de carte
veche şi lansări de carte organizate de Biblioteca Judeţeană "Gh. Asaschi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 115 (18 mai 2012), p. 2A.
L.O.
Manifestări la Biblioteca Judeţeană ["Gh.
Voluntariatului".
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 113 (16 mai 2012), p. 7A.

Asachi"]

în

"Săptămîna

Parteneri ai proiectului : Asociaţia "Civitan Club", Asociaţia Nevăzătorilor - filiala Iaşi, Colegiului
"Mihail Sturdza" şi Grupurile Şcolare "C. Brâncuşi" şi "A. Saligny".

L.O.
Ofertele O.N.G.-urilor, studiate de peste o mie de persoane [la "Expovoluntar" Tîrgul ofertelor de voluntariat, partener: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 124 (29 mai 2012), p. 2A.
Organizator : Fundaţia Serviciilor Sociale "Bethany" în parteneriat cu Primăria Iaşi, Asociaţia
Română Anti-Sida, Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" (care a pus la dispoziţia trecătorilor o carte
destinată impresiilor acestora despre voluntariat) şi Asociaţia Civitan.

LEONTE, ELENA
"Cartea ca profesie": dialog cu Elena Leonte, expert şi evaluator european în
infodocumentare : [interviu realizat de Nicoleta Marinescu].
În: Biblioteca, An. 23, Nr. 5 (mai 2012), p. 158-160.
Elena Leonte a fost director al Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi".

MORARIU, MIHAELA
Noaptea Muzeelor: Pledoarie pentru un muzeu al cărţii : [manifestare organizată
de Biblioteca „Gh. Asachi” în parteneriat cu Primăria Iaşi, la Palatul Roznovanu].
În: Timpul, Nr. 5 (mai 2012), p. 24.
A fost lansat volumul „Liber Amicorum”, îngrijit de prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu.
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IUNIE

Agenda culturală. Biblioteca "Gh. Asachi" [organizează "Carnavalul Copiilor. Carnavalul
Poveştilor" la Palatul Copiilor, 1 iunie 2012] : [anunţ].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 127 (1 iun. 2012), p. 3B.
Alte manifestări organizate: microrecitalul "Copilărie, cîntec, bucurie" la Filiala "V. Alecsandri", iar
la Grădiniţa nr. 25 o expoziţie cu desene ale copiilor.

Agenda culturală. Expoziţii [de desen şi sculptură, Liviu Suhar şi Mircea Ştefănescu] :
[anunţ].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 131 (6 iun. 2012), p. 6B.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 132 (7 iun. 2012), p. 2B.
Vernisajul are loc la Facultatea de Medicină Veterinară. Prezintă prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu,
directorul Bibliotecii "Gh. Asachi".

Agenda culturală. Lansare de carte ["Traversarea" de Radu Sergiu Ruba] : [anunţ]
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 131 (6 iun. 2012), p. 6B.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 132 (7 iun. 2012), p. 2B.
Prezintă criticul Ioan Holban şi scriitorii Aurel Ştefanachi şi Valeriu Stancu, director adjunct al
Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi".

Agenda culturală. Muzeul Literaturii Române [şi Biblioteca "Gh. Asachi" organizează "In
Memoriam Alexandru Husar şi Constantin Ciopraga"] : [anunţ]
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 127 (1 iun. 2012), p. 3B.
Partener al proiectului desfăşurat la Muzeul "Mihail Sadoveanu" este Societatea Culturală "Junimea
'90". Coordonator program: Liviu Apetroaie.

Agenda Culturală. Universul Prieteniei [Concursul "Flori de primăvară" organizat de
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"] : [anunţ]
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 127 (1 iun. 2012), p. 3B.
Expoziţia cadrelor didactice participante la concurs face parte dintr-un proiect al bibliotecii în
parteneriat cu www.acticvitaticreative.ro.

Eveniment cultural - Flori de primăvară : [expoziţie cu lucrări ale copiilor participanţi la
concurs, deschisă la Filiala Ateneu a bibliotecii judeţene].
În: "24:ore", An. 17, Nr. 6646 (11 iun. 2012), p. 11.
HUŢANU, VALENTIN
Noi directori în instituţiile de cultură ieşene.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4271 (12 iun. 2012), p. 3.
Este menţionată şi Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi".

L.O.
Expoziţie de flori create de copii, deschisă la Biblioteca Judeţeană ["Gh. Asachi",
Filiala Ateneu].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 136 (12 iun. 2012), p. 7A.
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OPREA, LOREDANA
Biblioteca Judeţeană aşteaptă să primească sediu de la noii aleşi.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 134 (9 iun. 2012), p. 4A.
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IULIE

L.G.
Activităţi gratuite pentru elevi la Clubul de vacanţă [al Bibliotecii Judeţene "Gh.
Asachi"].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 155 (4 iul. 2012), p. 7A.
Parteneri ai proiectului sînt: Primăria Iaşi, Terra Centrum, Civitan, Centrul de Iniţiere Civică
Alexandru cel Bun şi Asociaţia "RoKorla".

PĂTLĂGICĂ, NARCIS
Biblioteca Judeţeană nu-i mai atrage pe ieşeni : [demersuri pentru schimbarea
locaţiei instituţiei].
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4290 (4 iul. 2012), p. 3.
ROTARU, VLAD
Biblioteca "Gh. Asachi" va avea un nou sediu.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4296 (11 iul. 2012), p. 3.
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AUGUST

Agenda Culturală. "Abstract Glass" : [expoziţie de fotografie semnată de Victoria Nistor la
Cărtureşti - Palas Mall]
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 200 (25 aug. 2012), p. 6B.
Expoziţia este prezentată de prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu, directorul Bibliotecii "Gh. Asachi",
Valeriu Stancu - redactor şef la revista "Cronica" şi Ioan Matei Agapi - profesor artă fotografică.

HUŢANU, VALENTIN
Cîţiva directori din Iaşi nu pot fi schimbaţi din funcţii.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4333 (23 aug. 2012), p. 3.
PĂTLĂGICĂ, NARCIS
Mutată în fabrica de mobilă, Biblioteca "Gh. Asachi" devine o instituţie pustie.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4336 (27 aug. 2012), p. 7.
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SEPTEMBRIE

ANDREI, ALEX
Schimbări la conducerea instituţiilor de cultură.
În: Evenimentul, An. 19, Nr. 6522 (22 sep. 2012), p. 4.
Este menţionată şi Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi".

COSTÎN, VASILICA
Prim ajutor printre cărţi, proiectul care i-a trimis în SUA.
În: Adevărul, Nr. 6796 (26 sep. 2012), p. 14.
Mihail Grinea, Bogdan Ghiurco şi Diana Ghiorghieş au fost desemnaţi cîştigătorii "Premiului pentru
contribuţia la sănătate în comunitate", competiţie la care au participat biblioteci din toată lumea.

"Idei de mii de lei" pentru bibliotecile publice, program susţinut de Biblionet în
România.
În: "24:ore", An. 17, Nr. 6720 (5 sep. 2012), p. 6.
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OCTOMBRIE

ALEXA, VLAD
"Octoberfest", Raliul Iaşului şi multe alte evenimente în week-end, la Palas.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4370 (5 oct. 2012), p. 12.
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" organizează evenimentul "Biblioteca Cărţilor la Iaşi".

HUŢANU, VALENTIN
Schimbări radicale în conducerea instituţiilor de cultură din Iaşi.
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4366 (1 oct. 2012), p. 3.
L.O.
Biblioteca "Gh. Asachi" inaugurează vineri filiala pentru copii ["Otilia Cazimir"
la Palatul Copiilor].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 239 (10 oct. 2012), p. 7A.
PĂUNESCU, NELU
Puşcăria din centrul Iaşului. O firmă de pază face legea în galeriile „Ştefan cel
Mare”.
În: Evenimentul, An. 19, Nr. 6554 (30 oct. 2012), p. 5.
O parte din etajul întîi al galeriilor comerciale este ocupat de Biblioteca Judeţeană "Gh. Asaschi".

PINTILIE, ANDA
Bibliotecă şcolară la Palatul Copiilor.
În: Evenimentul, An. 19, Nr. 6539 (12 oct. 2012), p. 13.
A şasea filială a Bibliotecii Judeţene "Gh. Asaschi" a fost inaugurată în cadrul Palatului Copiilor.

POPA, CRISTINEL C.
Cea mai mare bibliotecă a Moldovei, la un pas de grajd : [directorul Bibliotecii
"Gh. Asachi" din Iaşi, Cătălin Bordeianu, despre culisele batjocorii la adresa unei mari
instituţii de cultură].
În: Jurnalul Naţional, An. 20, Nr. 6034 (23 oct. 2012), p. 13.
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NOIEMBRIE

Agenda culturală. Zilele "I.L. Caragiale" [organizator: Consiliul Judeţean, partener al
proiectului: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"] : [anunţ]
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 279 (26 nov. 2012), p. 7A.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 280 (27 nov. 2012), p. 7B.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 281 (28 nov. 2012), p. 6B.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 282 (29 nov. 2012), p. 6B.
BĂLHUC, PAUL
Şefii instituţiilor culturale din Iaşi, puşi să dea examen : [evaluarea directorilor
instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 262 (6 nov. 2012), p. 2A.
GÎNJU, LILIANA
Trei zile de spectacole, expoziţii şi workshopuri dedicate scriitorului Ion Luca
Caragiale : [Zilele "I.L. Caragiale", 27-29 noiembrie 2012].
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 280 (27 nov. 2012), p. 7A.
Organizator: Consiliul Judeţean în parteneriat cu Teatrul Luceafărul, Inspectoratul Şcolar, Biblioteca
Judeţeană "Gh. Asachi", Muzeul Literaturii Române, Filarmonica Iaşi, Colegiul "C. Negruzzi",
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

HUŢANU, VALENTIN
Moment în memoria lui Ion Luca Caragiale, organizat de I[nspectoratul] Ş[colar]
J[udeţean] : [Zilele "I.L. Caragiale", 27-29 noiembrie 2012].
În: Bună Ziua Iaşi, Nr. 4415 (27 nov. 2012), p. 3.
Organizatorul proiectului: Consiliul Judeţean în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Teatrul
Luceafărul, Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi, Filarmonica Iaşi, Muzeul Literaturii, Colegiul "C.
Negruzzi".

P.B.
Trei zile "Caragiale" celebrate la Iaşi : [27-29 noiembrie 2012].
În: Ziarul de Iaşi. - Nr. Nr. 272 (17 nov. 2012), p. 2A.
Organizator: Consiliul Judeţean, parteneri ai proiectului : Teatrul "Luceafărul", Inspectoratul Şcolar,
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi", Colegiul "Negruzzi", Muzeul Literaturii Române, Filarmonica
"Moldova" şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

ROTARU, VLAD
Dan Jumară nu a obţinut notă de trecere pentru a rămîne director la MLR :
[evaluarea directorilor instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean].
În: Bună Ziua Iaşi, An. 14, Nr. 4397 (6 nov. 2012), p. 7.
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DECEMBRIE

E.M.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” are un nou sediu : [inaugurare].
În: "24:ore", An. 17, Nr. 6808 (17 dec. 2012), p. 2.
E.M.
"Zilele I.L. Caragiale la Iaşi", o manifestare culturală de success : [organizator:
Consiliul Judeţean, partener al proiectului: Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi"].
În: "24:ore", An. 17, Nr. 6796 (3 dec. 2012), p. 3.
L.O.
Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" s-a mutat în sediul nou.
În: Ziarul de Iaşi, Nr. 296 (15 dec. 2012), p. 7A.
La deschiderea oficială, alături de directorul instituţiei, prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu, au
participat: preşedintele Consiliului Judeţean, Cristian Adomniţei, Victorel Lupu, vicepreşedinte C.J. şi
viceprimarul Marius Dangă.

POPA, GINA
Omul zilei de Sîmbătă! : [Cristian Adomniţei, preşedintele Consiliului Judeţean,
prezent la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi"].
În: Evenimentul, An. 19, Nr. 6594 (15 dec. 2012), p. 16.
ROTARU, VLAD
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, trimisă în Galeriile Comerciale : [inaugurarea
noului sediu].
În: Bună Ziua Iaşi, (15 dec. 2012).

14

ANEXA 2
PREMIILE BIBLIOTECII ÎN 2012

2009
2010
1293
995
59
45
925
712
601
2067
1591
655
6413 1040 4938
1351
3790
2918
96
105
942
725
166
216 793
610
216
166
352
384
610
1351
1040
793
17849
13740
419
457
725
942

Muncitori
Tehnicieni/maistri
Functionari
Profesii intelectuale
Elevi
Studenti
Pensionari
Casnice
someri
Alte categorii

2011
627
28
449
1002
3111
1838
457
384
105
655
8656

2012
573
26
411
919
2853
1686
419
352
96
601
7936

0,770752

Utilizatori dupa statutul ocupational
1,111458
0,916936

2012

1686
1838

2011
2918

2010

3790

2009

2853
3111
4938
919
1002
411
449

6413
1591

2067

712
925

26
28
45
59
573
627
0

995

1000

1293
2000

3000

4000

5000

6000

7000

0
sub 14 ani

14-25 ani

26-40 ani
2009

2010

2011

41-60 ani
2012

peste 60 ani

280

306

630

485

1000

1125

1227

1947

2529

1875

2044

3245

3672

3367

2012
1289
3367
1875
1125
280
7936

1289

1409

2000

2236

3000

2904

5000
4000

2011
1409
3672
2044
1227
306
8657
5829

2010
2236
5829
3245
1947
485
13742

7571

2009
2904
7571
4215
2529
630
17849

sub 14 ani
14-25 ani
8000
26-40 ani
41-60 ani 7000
peste 60 ani
6000

4215

Utilizatori dupa categoria de varsta

Utilizatori activi

Utilizatori noi inscrisi
2009
17849
17849

20000
15000

2010
13742

2011
8657

2012
7936

2009
105275

2010
93948

2011
79980

2012
67525

105275
93948
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13742

79980
67525
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INDICATORI DE PERFORMANŢĂ CARE VIZEAZĂ ACTIVITATEA BIBLIOTECII „GH. ASACHI” IAŞI 2009 - 2012

Denumire indicator de performanţă
Cheltuieli curente din finanţare bugetară per capita
Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri per capita
Cheltuieli pentru personal per capita
%cheltuielilor pentru personal
Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară per capita
Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii per capita
%cheltuielilor pentru achiziţii de documente din finanţare bugetară
%cheltuielilor pentru achiziţii de doc din venituri proprii
Personal la 1000 de locuitori
Număr locuitori per personal de specialitate
Documente în colecţii per capita
Documente achiziţionate din finanţare bugetară per capita
Documente achiziţionate din venituri proprii per capita
Documente achiziţionate la 1000 locuitori
Exemplare adăugate per titlu adăugat
Rata de înnoire a colecţiei (în ani)
Utilizatori înscrişi ca % din populaţie
Documente împrumutate per capita
Documente împrumutate per utilizator activ
Documente împrumutate per vizită
Vizite la bibliotecă per capita
Vizite la bibliotecă per capita
Cost per vizită
Cost per vizită
Indicele de frecvenţă
Indicele mediu de frecvenţă zilnică
Indicele de circulaţie a publicaţiilor

Formula de calcul
Cheltuieli curente din finanţare bugetară/Populaţia ţintă
Cheltuieli curente din venituri proprii/Populaţia ţintă
Cheltuieli pentru personal/Populaţia ţintă
Cheltuieli ptr personal * 100/Cheltuieli curente
Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/Populaţia ţintă
Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii/Populaţia ţintă
Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară*100/Cheltuieli curente din finanţare bug
Cheltuieli ptr achiziţii din venituri proprii*100/Cheltuieli curente din venituri proprii
Nr. total de personal *1000/Populaţia ţintă
Populaţia ţintă/Număr personal de specialitate
Număr total de documente/Populaţia ţintă
Număr documente achiziţionate din finanţare bugetară/Populaţia ţintă
Număr doc achiziţionate din venituri proprii/Populaţia ţintă
Număr documente achiziţionate *1000/Populaţia ţintă
Număr documente achiziţionate/Număr titluri achiziţionate
Număr exemplare în colecţie/Număr exemplare adăugate colecţiei
Număr utilizatori înscrişi/Populaţia ţintă
Număr documente împrumutate/Populaţia ţintă
Număr documente împrumutate/Număr utilizatori activi
Număr documente împrumutate/Număr vizite
Frecvenţa/Populaţia ţintă
Utilizatori la distanţă+frecvenţa/Populaţia ţintă
Cheltuieli curente/Frecvenţa
Cheltuieli curente/Utilizatori la distanţă+frecvenţa
Total frecvenţă pe an/Total cititori
Total frecvenţă pe an/Zile lucrătoare pe an
Total documente consultate/Număr total de documente

2009
12,05
0,26
9,88
81,96%
0,41
0,00
3,38%
0,00%
0,01
8473,10
1,78
0,05
0,05
19,79
3,97
0,03
12,81%
0,41
18,85
1,45
0,28
0,29
16,23
15,59
13,00
928,25
0,62

2010
11,06
0,02
9,58
86,65%
0,62
0,00
5,58%
0,00%
0,01
9339,67
1,76
0,03
0,03
10,41
4,20
0,02
11,43%
0,21
13,73
0,90
0,24
0,25
17,53
16,54
15,23
826,15
0,32

2011
11,49
0,01
9,19
80,05%
0,63
0,00
5,52%
0,00%
0,01
8613,73
1,81
0,03
0,03
10,75
5,19
0,01
11,05%
0,16
14,10
0,97
0,17
0,19
28,05
25,42
14,52
521,16
0,22

2012
12,34
0,01
9,56
77,47%
0,47
0,00
3,81%
0,00%
0,01
8613,73
1,83
0,03
0,03
11,43
6,70
0,02
9,33%
0,17
15,56
1,54
0,11
0,13
45,91
38,95
10,09
312,80
0,23

Date necesare calculării indicatorilor
Populaţia municipiului Iasi
Populaţia judeţului Iaşi
Achiziţii documente venituri proprii
Achiziţii documente finanţare bugetară
Cheltuieli ptr personal
Cheltuieli curente din finanţare bugetară
Cheltuieli curente din venituri proprii
Număr total de personal
Număr personal de specialitate
Număr total documente la 31 dec. 2009
Număr total de doc achiziţionate
Număr titluri achiziţionate
Număr doc achiziţionate din venituri proprii
Număr doc achiziţionate din finanţare publică(MC + facturi)
Număr utilizatori înscrişi
Număr utilizatori activi
Număr utilizatori de la distanţă
Număr doc împrumutate
Frecvenţa
Număr zile lucrătoare pe an

2009
305978
821891
0
124760
3022700
3688180
78700
118
97
544998
16265
4099
0
16265
105275
17848
9526
336370
232062
250

2010
305978
821891
0
188698
2931326
3383115
5322
109
88
538704
8558
2037
0
8558
93948
12694
11570
174254
193318
234

2011
297541
723553
0
188698
2735870
3417730
3120
103
84
538771
7779
1498
0
7779
79980
8397
12614
118412
121951
234

2012
297541
723553
0
140000
2845026
3672626
3918
103
84
545017
8270
1235
0
8270
67525
7936
14319
123496
80076
256

Anexa 5
Servicii oferite publicului de către Serviciul Proiecte şi Programe Culturale
Anul

2012

Servicii pentru
beneficiari

Număr
Număr
Adresabilitate/vârstă
participanţi
întruniri/an
şi vizitatori

Atelier creaţie/
concursuri

Adolescenţi, studenţi,
tineri în general

11

843

Întâlniri cu
personalităţi,
festivaluri de filme,
aniversările
bibliotecii, concursuri
de creaţie

Liceeni, studenţi,
adulţi

5

208

Audiţii

Preadolescenţi,
adolescenţi,
părinţi

2

70

Lansări de carte –
autori contemporani
locali, din ţară şi din
străinătate

Liceeni, studenţi,
adulţi 4325

4

362

Activităţi pentru
public special

Acţiuni adresate
persoanelor cu
deficienţe de vedere,
preponderent elevi

6

260

Vizitarea bibliotecii –
vizite în grupuri
organizate de şcolile
din municipiu şi din
judeţ

Şcolari din ciclul
primar şi
gimnazial

6

166

Acţiuni cu tematici
diverse organizate la
solicitarea şcolilor din

Preadolescenţi,
adolescenţi,
părinţi

3

75

municipiul Iaşi
Servicii în exterior
(deplasări la punctele
de împrumut)

Liceeni, studenţi,
adulţi

17

188

Sesiuni de orientare şi
instruire( sub
îndrumarea
bibliotecarului) a
utilizatorilor

Liceeni, studenţi,
adulţi

3

55

Acţiuni realizate în
alte spaţii

Liceeni, studenţi,
adulţi

30

2055

Expoziţii realizate de
şi în bibliotecă/ filiale/
puncte de împrumut

Liceeni, studenţi,
adulţi

12

450

84

4662

Total

Anexa 6
Raport evenimente culturale – Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi” Iaşi
2012
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Denumirea activităţii culturale
Manifestare: „Paşii poetului Mihai
Eminescu prin Iaşi”
Proiect: „Iaşul personalităţilor”
Manifestare: „Să ne amintim de Eminescu”
Proiect: „În lumea cărţilor”

Manifestare: Lansare de carte - „La început
a fost femeia sau Eliberarea femeii de sub
blestemul lui Moise” - Traian Oros

Secţia / Filiala
bibliotecii

Colaboratori / Coorganizatori

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Garabet Ibrăileanu”
B. J. „Gh. Asachi”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

4.

Manifestare: Simpozion „Ambasadorii
Unirii”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

5.

Manifestare: „Unirea în vremea lui Cuza”

Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”

6.

Manifestare: „Domnitorul Unirii în legende
şi povestiri”
Proiect: „În lumea cărţilor”

Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe

Şcoala „Elena Cuza”
Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

Data
(Perioada)
desfăşurării
18 ianuarie
2012

Nr.
participanţi
34

19 ianuarie
2012

33

21 ianuarie

34

Complexul Naţional Muzeal Moldova Iaşi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
Şcoala „Alecu Russo”

22 ianuarie
2012

66

23 ianuarie
2012

23

Colegiul Naţional „C. Negruzzi”

24 ianuarie
2012

28

Muzeul „Mihai Eminescu”

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”
Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi

218

7.

8.

Manifestare: „Manifestările culturale
dedicate zilei de 24 ianuarie” (Ziua Unirii
Principatelor Române; Expoziţie de carte şi
fotografii dedicate Unirii; Unirea
Principatelor - Dimensiune europeană)
Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

9.

Program: „Anul Caragiale”
Manifestări: conferinţe, lansări de carte,
lecturi publice, scenete, expoziţii,
concursuri

10.

Manifestare: „Fantazia”
Proiect: „Cercul de lectură”

Culturale
B. J. „Gh. Asachi”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Filialele B. J. „Gh. Asachi”
Asociaţia Nevăzătorilor din
România – Filiala Iaşi
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

11.

Manifestare: „Otilia Cazimir – 118 ani de la
naştere” - expoziţie de carte

12.

Manifestare: „Spectacolul iernii” - expoziţie Filiala „Ateneu”
de pictură şi prezentare de carte

Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6
Centrele de cartier ale Primăriei
Filialele B. J. „Gh. Asachi”

24-28
ianuarie 2012

78

Revista culturală „Cronica”
Centrele de cartier ale Primăriei

29 ianuarie
2012

76

31 ianuarie
2012

150

3 februarie
2012

118

10-17
februarie
2012
10 februarie10 martie
2012

18

Consiliul Judeţean Iaşi

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”
Liceul Tehnologic „C. Brâncuşi”
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
Colegiul „R. Wurmbrand”
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”
Şc. Gen. Nr. 43 „D. A. Sturdza”
Şc. Gen. Nr. 13 „Alexandru cel Bun”
Şc. Gen. Nr. 4 „Ionel Teodoreanu”
Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
Grădiniţa P. P. nr. 13

56
496

13.

Manifestare: Lansare de carte: „Românii,
un viitor previzibil?”

Biblioteca Judeţeană. „Gh.
Asachi”

Universitatea „Petre Andrei ”
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi"
Facultatea de Economie
Clubul Antreprenorial
Result Development
Mentor's Search
Universitatea „Petre Andrei”
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
Showroom Palas

23 februarie
2012

65

23 februarie
2012

49

14.

Manifestare: Conferinţa „Magia onestităţii
şi mitul inteligenţei la români”

Biblioteca Judeţeană. „Gh.
Asachi”

15.

Manifestare: „Dragobetele sărută fetele”
Proiect: „O lectură plăcută într-un spaţiu
modern”
Manifestare: „De drag de tine, nu doar de
Dragobete!”
Proiect: „Dragobetele sărută fetele”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „M. Sadoveanu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „M. Sadoveanu”

Liceul Teoretic „Miron Costin”

24 februarie
2012

54

Şcoala Nr. 13 „Alexandru cel Bunˮ

24 februarie
2012

32

Manifestare: „Dragobetele sărută fetele, ed.
a II-a” - concurs de declaraţii şi scrisori de
dragoste
Manifestare: Vernisaj expoziţie „Abur,
mişcare... culoare”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

13-27
februarie
2012
28 februarie
2012

143

Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

28 februarie
2012

26

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

29 februarie
2012

69

1 martie 2012

23

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Manifestare: „De ce e nevoie de lectură?” în cadrul zilelor Şcolii „Bogdan Petriceicu
Haşdeu”
Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”
Manifestare: „Ion Creangă – 175 de ani de la
naştere” – moment comemorativ

Primăria Municipiului Paşcani
Casa de Cultură „Mihail
Sadoveanu”
B. J. „Gh. Asachi”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Garabet Ibrăileanu”

Revista culturală „Cronica”
B. J. „Gh. Asachi”
Galeria de Artă „Arcadia”

Revista culturală „Cronica”
Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”Şcoala

76

„Elena Cuza”
22.

Manifestare: „Ion Creangă – mărţişorul
literaturii române”- expoziţie de carte

Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”

23.

Program - Pasi de copil in biblioteca

Filiala”Vasile Alecsandri”

-

1-7 martie
2012

24

12 martie

28

1-15 martie
2012

25

16

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

1-30 martie
2012

Centrul de cartier Nicolina al Primăriei
Colegiul Naţional de Artă „O. Băncilă”
Liceul Teoretic „D. Cantemir”
Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

15 martie
2012

45

Proiect :”Biblioteca, prietena copiilor”

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

Manifestarea:« Mamei, primavara-n dar »

Scoala”Vasile Conta”

Manifestare: „Mărţişoare pentru Creangă”expoziţie de desene
Proiect: „Tradiţii şi credinţe populare
româneşti”
Manifestare: „Primăvară, bun venit! ” expoziţie
Proiect: „Tradiţii şi credinţe populare
româneşti”
Manifestare: „Recital”
Proiect: „Prietenii muzicii”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

27.

Manifestare: „Primăvara în lirica
românească”
Program: „Ziua Internaţională a Poeziei”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „M. Sadoveanu”

Şcoala Nr. 13 „Alexandru cel Bun”
Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

20 martie
2012

46

28.

Manifestare: „Limba franceză între unitate
şi diversitate ”
Program: „Ziua Internaţională a

Filiala „M. Sadoveanu”

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

20 martie
2012

32
767

24.

25.

26.

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
B. J. „Gh. Asachi”

Liceul Teoretic „Miron Costin”

29.

30.

31.

Francofoniei”
Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Revista culturală „Cronica”

27 martie
2012

38

Manifestare: „Folosirea criteriilor de
bunăstare în elaborarea Planului Local de
Acţiune”
Proiect: „Investeşte în oameni”

Centrul de Informare Comunitară

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

29 martie
2012

26

Manifestare: „Prietenii cărţii Braille”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

31 martie
2012

45

31 martie
2012

30

2 aprilie 2012

37

Biblioteca „Gh.Asachi”

2 aprilie 2012

28

Şcoala Generală din Leţcani
Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

2 aprilie 2012

26

Şcoala „Nicolae Iorga”

2 aprilie 2012

23

Asociaţia CRIES Timişoara
Universitatea de Arte „George Enescu
Iaşi”
Asociaţia „Artes” Iaşi
Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

32.

Manifestare: „Citirea corectă şi rapidă în
braille”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi
Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi

33.

Manifestare: „Fluturele harnic în Europa
Verde”
Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”

Centrul de Informare Comunitară

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

Manifestare: „Zilele deschise ale Bibliotecii
Ateneu”
Program: „Şcoala altfel”

Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Manifestare: „Poveştile cartierului Tătăraşi
spuse de bunici şi nepoţi”
Program: „Şcoala altfel”
Manifestare: „Primii paşi în bibliotecă”
Program: „Şcoala altfel”

Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

34.

35.

36.

Şcoala „George Călinescu” Iaşi

37.

Manifestare: „Ziua cărţii pentru copii”
Program: „Şcoala altfel”

Şcoala „Alexandru cel Bun”

2 aprilie 2012

21

Grădiniţa P. P. Nr. 25

2 aprilie 2012

24

Grădiniţa P. P. Nr. 25

3 aprilie 2012

16

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

3 aprilie 2012

29

Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

3 aprilie 2012

28

Grădiniţa P. N. Dancu
Şcoala „Ştefan cel Mare” Dancu

3 aprilie 2012

22

Muzeul „Bojdeuca Ion Creangă”
Liceul Naţional „Costache Negruzzi”

4 aprilie 2012

137

Manifestare: „Culorile Învierii”
Program: „Şcoala altfel”

Filiala „M. Sadoveanu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „M. Sadoveanu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „M. Sadoveanu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

38.

Manifestare: „Şcoala altfel”
Program: „Şcoala altfel”

39.

Manifestare: „Şcoala altfel”
Program: „Şcoala altfel”

40.

Manifestare: „Inimioare pentru mama”
Program: „Şcoala altfel”

41.

Manifestare: „Biblioteca este şi a mea”
Program: „Şcoala altfel”

42.

Manifestare: „Primăvara veselă”
Program: „Şcoala altfel”

43.

Manifestare: „Poveşti fără graniţe: De la
Creangă la Andersen”
Program: „Şcoala altfel”

44.

Grădiniţa P. N. nr. 6

4 aprilie 2012

26

45.

Manifestare: „Scriitori în şcoli şi licee”
Program: „Şcoala altfel”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Liceul „Anghel Saligny”

4 aprilie 2012

123

46.

Manifestare: „Scriitori în şcoli şi licee”
Program: „Şcoala altfel”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Grupul Şcolar „C. Brâncuşi”

5 aprilie 2012

129

47.

48.

49.

50.

51.

Manifestare: „Fluturele recitator” - concurs
bilingv de recitat „ Primăvară, Printemps,
Spring: Bine ai venit! Soyez bienvenue!
Welcome!”
Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”
Manifestare: „Biblioteca casei mele”
Program: „Şcoala altfel”
Manifestare: „Biserica Ortodoxă Română
prin istorie”
Program: „Şcoala altfel”
Manifestare: „Decoraţiuni de Paşti” expoziţie
Program: „Şcoala altfel”
Manifestare: „Săptămâna familiei,
săptămâna fără TV”
Program: „Şcoala altfel”

52.

Manifestare: „Iepuraşul Eco se pregăteşte
de Paşte!”
Program: „Şcoala altfel”

53.

Manifestare: „Cartea – simbol şi semne”
Program: „Şcoala altfel”

54.

Manifestare: „In memoriam: I. L.
Caragiale”
Program: „Şcoala altfel”
Manifestare: „Ziua Mondială a Rromilor”
Program: „Şcoala altfel”

55.

Centrul de Informare Comunitară

Şcoala „George Călinescu”

5 aprilie 2012

26

Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Vasile Alecsandri”

Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

5 aprilie 2012

216

Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

5 aprilie 2012

27

Şcoala „Vasile Conta”
Grădiniţa „Iris”

5 aprilie 2012

14

Colegiul Tehnic „Ioan Holban”

5 aprilie 2012

25

Grădiniţa „Iris”
Şcoala „Vasile Conta”

5 aprilie 2012

46

Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Ateneu”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Şcoala „Otilia Cazimir”

6 aprilie 2012

23

Grupul Şcolar „Nicolina”

6 aprilie 2012

25

Şcoala Nr. 22 „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

6 aprilie 2012

27
1237

56.

Manifestare: „Dragobetele sărută fetele” festivitate de premiere

B. J. „Gh. Asachi”

Revista culturală „Cronica”

57.

Program: Tinere talente

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

Proiect : Sanoparc

Clubul Sportiv CORIS

7 aprilie 2012

28

8

55

aprilie

Coordonatori:
Manifestarea : "CONCURS DE DESEN" Tema:"Miscarea in natura"

Anca Donose
Vlad Pricop

58.

Program: Biblioteca alaturi de voi

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Proiect : Micii pictori la biblioteca

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU
Gradinita P.P. 13

15

20

aprilie

Coordonator:
Manifestarea : "FANTASTICA LUME A
CARTILOR - RECUNOASTETI POVESTEA”

59.

60.

Manifestare: Ziua Internaţională a Cărţii şi
a Drepturilor de Autor. Ziua bibliotecarului
din România” - premii anuale
Campanie: „Cartea, hrana de suflet a
fiecărui copil”

61.

Manifestare: „În lumina universalităţii
Bisericii” - 50 de ani de la deschiderea
Conciliului Vatican II

62.

Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

Anca Donose

B. J. „Gh. Asachi”

Consiliul Judeţean Iaşi

20 aprilie
2012

47

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filialele B. J. „Gh. Asachi”
Filiala „Mihail Sadoveanu”

Consiliul Judeţean Iaşi

23-30 aprilie
2012

40

Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de
Teologie Romano-Catolică

24 aprilie

25

Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Revista culturală „Cronica”

26 aprilie
2012

42

63.

64.

65.

Manifestare: „Fluturele artist” - Atelierul de
pictură „Europa fără violenţă”
Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”
Manifestare: Festival - Concurs naţional de
poezie „Ioanid Romanescu”, ediţia a VIII-a

Centrul de Informare Comunitară

Şcoala „George Călinescu”

9 mai 2012

Biblioteca Publică Aroneanu

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
„Revista culturală Cronica”
Căminul Cultural „Aron Vodă”
Şcoala Generală „Aron Vodă”
Asociaţia de Interes Comunitar Aroneanu

10 mai-26
iulie 2012

Program : BIBLIOTECA ALATURI DE VOI

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca „Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale

Proiect : SAPTAMANA NATIONALA A
VOLUNTARIATULUI

Coordonator:

Manifestarea :

Anca Donose

32

150

9 – 13

32

mai
Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

"VOLUNTARI IN BIBLIOTECA"

66.

Program: TINERE TALENTE
Manif.: "AUTORI, COPIII! - colaborare
concurs - Revista CRONICA

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Revista CRONICA

Coordonator:

Biblioteca „Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale

Anca Donose

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

1

30

iunie

67.

Manifestare: „Seara Muzeelor: Pledoarie
pentru un muzeu al cărţii”

B. J. „Gh. Asachi”

Primăria Municipiului Iaşi

14-20 mai
2012

55

68.

Manifestare: „Cartea, hrana de suflet a
fiecărui copil”
Proiect: „Săptămâna Naţională a

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru

Grupul Şcolar „C. Brâncuşi”

16 mai 2012

316
872

69.

70.

71.

Voluntariatului”

copii „Otilia Cazimir”

Manifestare: „Promovarea voluntariatului în
rândul tinerilor”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi

17 mai 2012

54

Filiala „Ateneu”

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

18 mai 2012

25

21 mai 2012

21

25 mai 2012

35

27 mai 2012

32

29 mai 2012

40

31 mai 2012

22

Muzeul Literaturii Române

1 iunie 2012

37

Şcoala „George Călinescu”

1 iunie 2012

28

Proiect: „Săptămâna Naţională a
Voluntariatului”
Manifestare: „Concurs de origami”
Proiect: „Săptămâna Naţională a
Voluntariatului”
Manifestare: „Magie între alb şi negru” Concurs de şah, ediţia a VI-a

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Manifestare: „Fluturele iubitor” - „Deşi
diferiţi, suntem la fel”
Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”
Manifestare: „Cel mai bun ecologist ieşean”
Proiect: „Săptămâna Naţională a
Voluntariatului”
Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

Centrul de Informare Comunitară
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

75.

Manifestare: „Alecsandri, de la poezie la
teatru”

76.

Manifestare: „In memoriam: Alexandru
Huşar / Constantin Ciopraga”

Filiala „Vasile Alecsandri”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

77.

Manifestări: „Fluturele povestitor” - „Îmi
cunosc drepturile, îmi cunosc obligaţiile”;
„Fluturele inimos” - „Îmi împart inima cu
tine!”

72.

73.

74.

Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Centrul de Informare Comunitară

Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi
Căminul de Bătrâni „Sfinţii Constantin şi
Elena”
Şcoala „George Călinescu”
Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi
Civitan Club
Revista culturală „Cronica”

-

78.

Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”
Manifestare: „Carnavalul copilăriei,
carnavalul poveştilor”

79.

Program: BIBLIOTECA ALATURI DE VOI

Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Palatul Copiilor

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Scoala “Gh. I. Bratianu”

2

Biblioteca „Gh. Asachi”

iunie

Proiect: PRIN TRECUT, SPRE VIITOR

1 iunie 2012

58

34

MANIFESTARE : "PRIN BIBLIOTECA SPRE
TARA LUI ANDREI "

80.

Manifestare: „Copilărie, cântec, bucurie”

81.

Manifestare: „Întâlnire cu poetul flamand
Willem M. Roggeman (Belgia)”

82.

Manifestare: Vernisaj expoziţie de desen şi
sculptură „Liviu Suhar şi Mircea
Ştefănescu”şi prezentare de carte

83.

Manifestare: „Fluturele viitorului” - „ABCul calculatorului şi cum să ne comportăm în
bibliotecă”
Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”
Manifestare: Festivitate de premiere a
creaţiilor elevilor
Proiect: „Poveştile Tătăraşiului spuse de
bunici şi nepoţi în 2012”
Manifestare: Cupa „Fluturele curcubeului”

84.

85.

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi”

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

1 iunie 2012

18

Şcoala „Vasile Conta”
-

5 iunie 2012

14

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară „Ion ionescu de la
Brad”
Universitatea de Arte „George Enescu”
Asociaţia „Artă şi Educaţie - Liviu Suhar”
Şcoala „George Călinescu”

7 iunie 2012

67

15 iunie 2012

55

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

15 iunie 2012

67

Centrul de Informare Comunitară

Şcoala „George Călinescu”

21 iunie 2012

56

Centrul de Informare Comunitară

86.

Proiect: „Competiţia fluturaşii curcubeului”
Manifestare: Vernisaj expoziţie semnată de
Lucian Smău şi Gabriel Gheorghiu

87.

88.

Uniunea Artiştilor Plastici din
România - Filiala Iaşi
Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi”

Galeriile de Artă „Cupola”

21 iunie 2012

663
30

Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Revista culturală „Cronica”
Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

27 iunie 2012

76

Proiect : « O VACANTA DE POVESTE !»

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca “Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale;

19

45

Coordonatori:

Fundatia CIVITAN;

Anca Donose

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

Manifestare : "CLUBUL DE VACANTA"
(DESEN)

iulie

Catrinel Popazu

89.

Program : « BIBLIOTECA ALATURI DE
VOI »

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca “Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale;

21

67

iulie
Proiect : « O VACANTA DE POVESTE ! »

Coordonatori:

Fundatia CIVITAN;

Manifestare : "CLUBUL DE VACANTA"
(ARTA MESTESUGAREASCA)

Anca Donose

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

Catrinel Popazu

90.

Program : « BIBLIOTECA ALATURI DE
VOI »

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca “Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale;

26
iulie

Proiect : « O VACANTA DE POVESTE !»
Manifestare : "CLUBUL DE VACANTA"

Fundatia CIVITAN;

45

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

(DESEN)

91.

Program : « BIBLIOTECA ALATURI DE
VOI »

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca “Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale;

23

56

august

92.

Proiect : « O VACANTA DE POVESTE !»

Fundatia CIVITAN;

Manifestare : "CLUBUL DE VACANTA"
(ORIGAMI)

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

Program : « BIBLIOTECA ALATURI DE
VOI »

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca “Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale;

25

43

august

93.

Proiect : « O VACANTA DE POVESTE !»

Fundatia CIVITAN;

Manifestare : "CLUBUL DE VACANTA"
(ARTA MESTESUGAREASCA)

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

Program : « BIBLIOTECA ALATURI DE
VOI »

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca “Gh. Asachi” – Biroul Programe
Culturale;

30

34

august

94.

Proiect : « O VACANTA DE POVESTE !»

Fundatia CIVITAN;

Manifestare : "CLUBUL DE VACANTA"
(ORIGAMI)

Biblioteca „Gh. Asachi” – Filiala ATENEU

Manifestare: „O vacanţă de poveste”
Proiect: „Clubul de vacanţă”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Filialele B. J. „Gh. Asachi”
Biroul Împrumut carte pentru

Primăria Municipiului Iaşi
Salina „Terra Centrum”
Asociaţia Rokoria
Civitan Club

4-30 iulie

167

95.
96.

97.

Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”
Manifestare: „Portofoliul cu modele de
bună practică în domeniul incluziunii
sociale”
Proiect: „Rolul dialogului social în
dezvoltarea incluziunii sociale active”
Manifestare: „O lună de terapie şi creaţie
pentru copii în salină”
Proiect: „Clubul de vacanţă”

copii „Otilia Cazimir”
Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Revista culturală „Cronica”

30 iulie

45

B. J. „Gh. Asachi”
Filiala „Vasile Alecsandri”
Centrul de Informare Comunitară

Asociaţia CRIES Timişoara

2 august

25

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”
Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Salina „Terra Centrum”

4-31 august

34

98.

Manifestare: Vernisaj expoziţie de
fotografie „Abstract Glass”

Librăria Cărtureşti
Palas Mall

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”
Revista culturală „Cronica”

25 august

45

99.

Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi”

27 august

23

11
septembrie

36

17
septembrie17 decembrie
2012
27
septembrie
2012

15

Revista culturală „Cronica”
Asociaţia CRIES Timişoara

100. Manifestare: „Prezentarea propunerilor de
proiecte cuprinse în Planul Local de
Acţiune pentru municipiul Iaşi”
Proiect: „Rolul dialogului social în
dezvoltarea incluziunii sociale active”
101. Manifestare: „Vrei să înveţi limba engleză
şi limba spaniolă?”

B. J. „Gh. Asachi”
Filiala „Vasile Alecsandri”
Centrul de Informare Comunitară
Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Filiale

Primăria Municipiului Iaşi
Asociaţia Civitan

102. Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”

Filialele B. J. „Gh. Asachi”

„Revista culturală Cronica”

56
842

103. Manifestare: Concurs „10 motive pentru a
sta departe de droguri”

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale

Centrul de Pregătire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog al Judeţului Iaşi
Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
B. J. „Gh. Asachi”
Palatul Copiilor
Primăria Municipiului Iaşi
Asociaţia Civitan
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi
Palatul Copiilor Iaşi

28
septembrie
2012
5 octombrie
2012

31

104. Manifestare: „Biblioteca în viaţa ieşenilor”
în cadrul Sărbătorile Iaşului

Serviciul Proiecte şi Programe
Culturale
Palas Iaşi

105. Manifestare: „Inaugurarea Filialei de Carte
pentru copii Otilia Cazimir” în cadrul
Sărbătorile Iaşului

B. J. „Gh. Asachi”
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”

11 octombrie

105

106. Manifestare: Concursul „Cuvioasa
Parascheva în conştiinţa creştinilor” – ediţia
a IV-a- în cadrul Sărbătorile Iaşului
107. Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”
108. Manifestare: „Prezentarea concluziilor
vizitei de studiu Timişoara - Mulhouse
(Franţa), Teritorii de Co-responsabilitate”
Proiect: „Rolul dialogului social în
dezvoltarea incluziunii sociale active”
109. Manifestare: „Poetul chemat de cuvinte Arcadie Suceveanu - 60 de ani de la
naştere”

Serviciulul Proiecte şi Programe
Culturale

Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi

12 octombrie

25

Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Revista culturală „Cronica”

30 octombrie

43

Filiala „Vasile Alecsandri”
Centrul de Informare Comunitară

B. J. „Gh. Asachi”
Asociaţia CRIES Timişoara

31 octombrie

43

B. J. „Gh. Asachi”
Serviciulul Proiecte şi Programe
Culturale

Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”

16 noiembrie
2012

34

110. Manifestare: „Ceahlăul literaturii române”
Proiect: „Sadoveniana”

Filiala „Mihail Sadoveanu”

16 noiembrie
2012

56

111. Manifestare: „Zilele I. L. Caragiale la Iaşi”

B. J. „Gh. Asachi”
Serviciulul Proiecte şi Programe

B. J. „Gh. Asachi”
Şcoala Generală Nr. 13 „Alexandru cel
Bun”
Consiliul Judeţean Iaşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

27-29
noiembrie

450

567

Filialele B. J. „Gh. Asachi”

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”
Muzeul Literaturii Române Iaşi
Filarmonica „Moldova” Iaşi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Revista culturală „Cronica”

Filiala Ateneu

Filiala Ateneu

B. J. „Gh. Asachi”
Centrul de Informare Comunitară

Şcoala „George Călinescu”

Serviciulul Proiecte şi Programe
Culturale
Biroul Împrumut carte pentru
copii „Otilia Cazimir”

Palatul Copiilor
Liceul „Vasile Alecsandri” - locaţia „Gh.
Asachi”

Culturale

112. Manifestare: „Prezentarea revistei de
cultură Cronica”
113. Manifestare: Lansarea albumului de artă
„Vlad Nedelcu: Manuell Mănăstireanu”
114. Manifestare: „Fluturaşii Curcubeului îl
aşteaptă pe Moş Crăciun!”
Proiect: „Competiţia Fluturaşii
Curcubeului”
115. Manifestare: „O poveste de Crăciun!”
Proiect: „Paşi de copil în bibliotecă...”

2012

28 noiembrie
2012
4 decembrie
2012
14 decembrie
2012

45

17 decembrie
2012

156

Total

7 2007

13
35

1603

RAPORT – Lansări de carte şi expoziţii realizate de Filiale

1.

Denumirea

Filiala / Secţia

programului/proiectului

Colaboratori
/coorganizatori

Data
(Perioada) de
desfăşurare

Nr.
volume/
lucrări

6 februarie

12 volume

14

15

/expoziţiei
2.

Charles Dickens
(200 de ani de la nastere)
- expozitie de carte

Serviciul Programe
Culturale

Biblioteca Judeteana
„Gh. Asachi”

Filiala„Vasile Alecsandri”

Proiect:Promovarea
colectiilor bibliotecii

3.

"POEZII PENTRU CEI
MAI MICI COPII"
(Otilia Cazimir - 117 ani
de la nastere) – expozitie
de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU
Coordonatori:

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

februarie

"DRAGOBETELE SARBATOAREA
IUBIRII” - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

5.

„Dragobetele in credinta
populara” - expozitie cu
imagini din traditia
populara a romanilor

Filiala”Vasile Alecsandri

Biblioteca
„Gh.Asachi”

6.

"MARTISOARE IN ALB Biblioteca „Gh. Asachi”
SI ROSU" - expozitie de
– Filiala ATENEU
martisoare si felicitari

4.

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

22

26

februarie

24 februarie

17 volume

2

70

martie

Gradinita P.P. 13
7.

„Flori pentru mama”

Filiala”Vasile Alecsandri

Biblioteca „Gh.Asachi

"MAMA, LACRIMA SI
ZAMBET" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

Johann Wolfgang von
GOETHE -180 de ani de
la moartea poetului,
dramaturgului,

Filiala”Vasile Alecsandri

Biblioteca
„Gh.Asachi”

05 martie

31 lucrari

7

17

-expozitie de lucrari
plastice

8.

9.

martie

16 martie

15 volume

romancierului şi omului de
ştiinţă german - expozitie de carte

10.

11.

12.

"ZIUA
INTERNATIONALA A
FRANCOFONIEI" expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA
INTERNATIONALA A
TEATRULUI - 27
MARTIE" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

Fanus Neagu- 80 de ani
de la naştere- expozitie de
carte

Filiala”Vasile Alecsandri

Biblioteca
„Gh.Asachi”

"ZIUA UMORULUI - 1
APRILIE" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA
INTERNATIONALA A

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala

18

18

martie

25

20

martie

26 martie

16 volume

1

18

Proiect:Promovarea
colectiilor bibliotecii

13.

14.

aprilie

4

22

CARTII PENTRU COPII
- 2 APRILIE" - expozitie
de carte
15.

16.

ATENEU

"ZIUA MONDIALA A
SANATATII - 7
APRILIE" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"JOCUL DE-A
PRIMAVARA" expozitie de desene

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

aprilie

7

16

aprilie

8

13

aprilie

Scoala „Gh. I.
Bratianu”
17.

18.

19.

"HRISTOS A INVIAT!"
- expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA
INTERNATIONALA A
LIBERTATII PRESEI - 2
MAI" - expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA EUROPEI - 9
MAI" - expozitie de carte
(18 vol.)

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

18

18

aprilie

2

20

mai

9
mai

18

20.

21.

22.

23.

"NOI APARITII" expozitie de carte (23
vol.)

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"1 IUNIE - ZIUA
INTERNATIONALA A
COPILULUI"- expozitie
de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA MONDIALA A
MEDIULUI - 5 IUNIE" expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ARMONII IN
NATURA" - expozitie de
desene

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

20

23

mai

1

20

iunie

6

15

iunie

8

15

iunie

Scoala „Gh. I.
Bratianu”
24.

"NE JUCAM CU... CE
PICTAM" - expozitie de
arta plastica

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

10

65

iunie

Gradinita « Ion
Creanga »
25.

"M.EMINESCU LUCEAFARUL
POEZIEI

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala

15

30

ROMANESTI"- expozitie
de carte
26.

27.

28.

29.

30.

ATENEU

"STEFAN CEL MARE
SI SFANT - PORTRET
IN ISTORIE" - expozitie
de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"CARTILE VACANTEI"
- expozitie de carte (20
vol.)

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENE

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"A. Paunescu - 68 de ani
de la nastere" – expozitie
de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

“MARIN PREDA – 89
Biblioteca „Gh. Asachi”
DE ANI DE LA
– Filiala ATENEU
NASTERE” (n:
5.08.1922 – d:
16.05.1980) - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

“ITINERARE DE
VACANTA:
OBIECTIVE
TURISTICE DIN
ROMANIA”– expozitie

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala

iunie

1

14

iulie

15

20

iulie

20

10

iulie
5

12

august

9
august

22

de carte -

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA MONDIALA A
Biblioteca „Gh. Asachi”
LITERATURII" - 8
– Filiala ATENEU
Septembrie - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"DIN NOU LA
ŞCOALA" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

EXPOZITIE : 'CLUBUL
DE VACANTA' - 2011 –
expozitie de desen,
origami si arta
mestesugareasca

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

SCRIITORI ROMANI
DIN DIASPORA –
expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

"ZIUA
INTERNATIONALA A
MUZICII - 1 Octombrie"
- expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” –

"DE TOAMNA..." expozitie de carte

Filiala ATENEU

1

18

septembrie
8

30

septembrie

15

25

septembrie
20

88

septembrie

26

40

septembrie
3
octombrie

11

37.

"ZIUA
INTERNATIONALA A
ANIMALELOR - 4
Octombrie" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” –

Coordonator:

Filiala ATENEU

4

22

octombrie

Anca Donose

38.

Manifestare: Expoziţie
„Colinele Iaşului în
imagini”

39.

"IASUL IN
SARBATOARE" expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

40.

"ZIUA MONDIALA A
AUDIOVIZUALULUI"expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU
Coordonator:

B. J. „Gh. Asachi”
9-13
Consiliul Judeţean Iaşi octombrie
Comisia de Cultură a
2012
Consiliului Judeţean
Iaşi
Biblioteca „Gh.
10
Asachi” –
octombrie
FilialaATENEU
Biblioteca „Gh.
Asachi” –
FilialaATENEU

24

55

30

15

octombrie

Anca Donose
41.

42.

"MIHAIL SADOVEANU Biblioteca „Gh. Asachi”
- 131 ANI DE LA
– Filiala ATENEU
NASTERE" - expozitie
de carte

Biblioteca „Gh.
Asachi” –

"SIMFONIA TOAMNEI" Biblioteca „Gh. Asachi”
- Gradinita nr. 22 – Filiala ATENEU
expozitie de desen

Biblioteca „Gh.
Asachi” – Filiala
ATENEU

4

20

noiembrie

Filiala ATENEU
17
noiembrie

18

Gradinita nr. 22
43.

44.

45.

46.

47.

"ZIUA
INTERNATIONALA A
DREPTURILOR
COPIILOR-19 NOV."
expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

"MARK TWAIN-176
ANI DE LA NAŞTERE"
- expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

"1 DECEMBRIE - Ziua
Marii Uniri"(1918) –
expozitie de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

"ZIUA MONDIALA A
DREPTURILOR
OMULUI" - expozitie de
carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

"COLINDE,
COLINDE…" - expozitie
de carte

Biblioteca „Gh. Asachi”
– Filiala ATENEU

Biblioteca „Gh.
Asachi” –

18

30

noiembrie

Filiala ATENEU
Biblioteca „Gh.
Asachi” –

30

15

noiembrie

Filiala ATENEU
Biblioteca „Gh.
Asachi” –

2

20

decembrie

Filiala ATENEU
Biblioteca „Gh.
Asachi” –

9

25

decembrie

Filiala ATENEU
Biblioteca „Gh.
Asachi” –
Filiala ATENEU

21
decembrie

18

Anexa 4
Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor în filiale
1) Dezvoltarea colecţiilor din filiale
Filiala/
Anul /
Total

Serviciul
Filiale

Existent la
începutul
anului

Intrări

Ieşiri

(u.b.)

(u.b.)

(u.b.)
2012

Total

Existent la
sfârşitul
anului
(u.b.)

F1

37.488

934

-

38.422

F2

28.324

791

-

29.115

F3

23.843

690

-

24.533

F4

23.493

602

-

24.095

Serviciul
Filiale

113.148

3017

-

116.165

Serviciul Filiale

Publicaţii legate şi broşate
(u.b.)

Filiala „Vasile Alecsandri”

146

Filiala „Garabet Ibrăileanu”

563

Filiala Ateneu

147

Total

856

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "GH. ASACHI" IAŞI
Str. Palat, nr. 1, Cod poştal 700019, Iaşi, România

Tel,Fax: +40 232 213353, e-mail: bibiasi@hotmail.com

http://www.bjiasi.ro

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
(SINTEZĂ)
I. MISIUNEA BIBLIOTECII
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o instituţie de cultură integrată în
sistemul naţional de biblioteci publice, a cărei misiune şi obiective sunt orientate pentru
a servi interesele de informare, educaţie permanentă, studiu, dezvoltarea personalităţii,
lectură şi recreere exprimate de membrii comunităţii municipiului şi judeţului Iaşi.
În cadrul societăţii informaţiei, biblioteca are rol de importanţă strategică,
cuprinzând o reţea formată din: Biblioteci de cartier − 4;Filiala de Nevăzători „ Mihai
Codreanu”, proiect în parteneriat cu Asociaţia Nevăzătorilor din România (2008);
Punctele de împrumut de la Căminele de bătrâni nr. 1 şi nr. 2; Casa de Copii Tătăraşi;
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, Centrul Multicultural pentru vârsta a treia
(2012); Coordonează din punct de vedere cultural activitatea Centrelor culturale din
afara graniţelor (din Chişinău, Novi Sad ,Cernăuţi Herţa ). Coordonează activitatea
metodică a 86 de biblioteci comunale, 3 biblioteci orăşeneşti şi o bibliotecă municipală.
II. STRATEGIA DE MUTARE
În perioada 2010-2012 biblioteca a suferit mai multe transformări în organizare,
odată cu mutarea temporară din sediul ei, situat în Palatul Culturii.
Obiectivele principale care au stat în atenţia Bibliotecii şi a Compartimentului
Organizarea şi Comunicarea colecţiilor au fost: păstrarea în cele mai bune condiţii a
colecţiilor de documente, organizându-le în depozite, respectarea şi punerea în practică
a prevederilor legale privind gestionarea şi conservarea colecţiilor de bunuri culturale
comune.
Din luna octombrie 2012, pentru soluţionarea proiectului de mutare temporară a
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi a asigurat spaţii adecvate
continuării activităţii instituţiei şi depozitării fondului de patrimoniu (carte şi periodice)
în condiţii optime de temperatură şi umiditate, conform standardelor internaţionale, la
Galeriile Comerciale „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Noul spaţiu locativ a fost inaugurat la
data de 14 decembrie 2012, în prezenţa oficialităţilor locale, angajaţilor şi a presei.
Suprafaţa disponibilă este de aproximativ 1.900 m2, aici regăsindu-se întregul
patrimoniu al Bibliotecii, cu excepţia documentelor găzduite de Instituţia Prefectului,
respectiv Colecţia de Carte rară, unde au fost mutate aproximativ 20.000 de volume şi a
celor de la Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Iaşi
1

În cadrul Sărbătorilor Iaşului la Palatul Copiilor a fost inaugurată Filiala de Carte
pentru Copii „Otilia Cazimir”. Tot aici a fost înfiinţat primul Centru Internet pentru
copii, din ţară, în cadrul programului Biblionet, lumea în biblioteca ta, în colaborare cu
Fundaţia „Bill & Melinda Gates”.
Diversificarea ofertei culturale, informaţionale şi educaţionale s-a făcut, printre
altele, şi prin implementarea unor noi servicii de bibliotecă în beneficiul persoanelor cu
deficienţe de vedere, (Filiala de Nevăzători „Mihai Codreanu”) şi a persoanelor de
vârsta a treia, prin deschiderea unui Punct de împrumut la Centrul Multicultural pentru
vârsta a treia.
Reflectarea evenimentelor culturale desfăşurate la Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi”, respectiv activitatea Serviciului Proiecte şi Programe Culturale în mass-media
locală, regională, naţională şi internaţională, evenimentele care s-au desfăşurat în anul
2012 s-au concretizat în numeroase articole şi intervenţii radio sau emisiuni TV( vezi
Anexa 1).
Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 297.541 locuitori (conform datelor
statistice din 2012), iar marile cartiere, care au numeroase şcoli şi licee pe raza lor
teritorială, se află la distanţă mare de Sediul central, se poate estima că deschiderea de
noi filiale va duce la creşterea numerică a grupei beneficiarului principal, dar şi grupa
persoanelor care au diferite dificultăţi, dar au timp liber mai mult: pensionari, casnice,
şomeri (circa 11-12%) şi persoane cu dezabilităţi fizice. Totodată, se pot aplica soluţii
de optimizare a accesului la lectură şi loisir pentru categorii speciale (elevi/ studenţi din
Republica Moldova, copii şi bătrâni asistaţi social, persoane cu dezabilităţi).
III. ACŢIUNI
INSTITUŢIEI

DE PUBLICITARE A PROIECTELOR PROPRII

ALE

Activitatea de promovare a produselor şi serviciilor reprezintă unul dintre
punctele importante ale planului strategic de dezvoltare al Bibliotecii Judeţene
„Gh. Asachi” din ultimii ani. În anul 2012, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a
întreprins ample acţiuni de promovare a proiectelor proprii ale instituţiei (vezi
Anexa 1).
Promovarea în presa scrisă şi posturile de radio şi televiziune după cum
urmează:
Emisiuni tv.: TVR Iaşi, Tele M, Iaşi TV Life, Pro TV Iaşi, Prima TV Iaşi;
Emisiuni radio: Radio Iaşi, Radio România Cultural, Radio Trinitas;
Cotidiene locale: Evenimentul de Iaşi, Ziarul de Iaşi, Lumina, Flacăra
Iaşului, Bună ziua Iaşi, 24:ORE, Revista Cronica
IV. DISTICŢII ACORDATE BIBLIOTECII
Diploma Innovation Award şi Trofeul Innovation Award 2012 premierea având
loc la Washington D.C. (Statele Unite ale Americii).
Placheta Revistei „Lumina” din Serbia şi Diploma de excelenţă a revistei
„Lumina” 2012.
2

Premiul Restitutio – pentru volumele Din scrierile şi cuvântările lui Ion C.
Brătianu şi Istoria politicească a Dachiei şi a Neamului Românesc, acordat în cadrul
Salonului Internaţional de Carte 2012, organizat de Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova (Chişinău, 31 august-3 septembrie 2012).
În cadrul Simpozionului „Promovarea schimbărilor în domeniul info-documentar”
(26 aprilie 2012), desfăşurat la Ungheni, în Republica Moldova, la Gala Premiilor EX
LIBRIS, Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” din Republica Moldova, a
conferit TESTIMONIU „Cel mai bun formator pentru bibliotecari”, coordonatoarei
CIC a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi (vezi Anexa 2).
V. TIPĂRITURILE BIBLIOTECII JUDEŢENE„GH. ASACHI” IAŞI
Oficiul de Tipărituri în colaborare cu Serviciul Proiecte şi Programe Culturale şi
Biroul Informare Bibliografică, Bibliografie Locală au realizat :
E. Pencovici, Reflecţiuni asupra organizării forţei publice în România,
1868;Constantin Kiriţescu, Suprapopulaţia universitară (Proporţii – Cauze –
Remedii), 1935;
Traian Alexandrescu, Poziţiunea actuală a partidelor politice în viaţa
constituţională, 1931;Vasile M. Kogălniceanu, O criză naţională. România şi
conflictul balcanic, 1913;
L. Caragiale (viaţa şi opera) în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”.
Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi pe anul 2006;
Revista Asachiana – este în faza de editare, are un caracter interdisciplinar, care îşi
propune să stimuleze comunicarea între diverse grupuri de creatori, dar şi între exponenţi
ai altor domenii, insistând pe rolul şi importanţa artei;
Anuarul evenimentelor culturale 2012 cuprinde aniversări ale personalităţilor
ieşene.
VI. STATISTICĂ UTILIZATORI
Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2012, beneficiarul principal al serviciilor
de informare şi educare rămâne în continuare cel din mediul educaţiei formale (elevi/
studenţi, cadre didactice), este de vârstă tânără (între 14-25 ani – circa 42,5%), care preferă
lectura de informare şi documentare, în special bibliografia şcolară. Odată cu mutarea
bibliotecii în alte spaţii, între anii 2010-2012 se observă o migrare a utilizatorilor spre
filiale. În decursul anului 2012,
Serviciul Filiale din cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” a deservit interesele de
informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din oraşul Iaşi, oferind
acces liber, gratuit la informaţie şi cunoaştere în cele patru filiale aflate în cartierele
Nicolina (F11), Alexandru cel Bun (F22), Păcurari (F33) şi Tătăraşi(F44).

1

Filiala „Vasile Alecsandri”.
Filiala „Mihail Sadoveanu”.
3
Filiala „Garabet Ibrăileanu”.
4
Filiala Ateneu.
2

3

Serviciul Filiale a pus la dispoziţia utilizatorilor săi în decursul anului 2012 un fond
de aproximativ 116.000 u.b., servicii şi dotări de bibliotecă perfect acordate nevoilor
actuale. Treptat are loc şi revigorarea celorlalte secţii de împrumut, creşterea se observă în
primele trei trimestre ale anului, când numărul de utilizatori a crescut cu 10%, faţă de
aceeaşi perioadă din 2011. A crescut şi numărul de activităţi culturale în spaţii
neconvenţionale, evenimente, numărul de parteneriate, numărul de documente consultate.
Pentru atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori la lectură şi utilizarea
serviciilor de bibliotecă, au fost organizate în cadrul filialelor şi în afara lor (în şcoli şi
grădiniţe partenere) 56 de acţiuni cultural-educative şi 168 expoziţii de carte/ lucrări
plastice (unde au fost expuse peste 1.260 de cărţi şi 286 lucrări plastice, obiecte din
materiale bio, eco etc.) şi la care au participat 3.224 de persoane..
Parametrii principali care ilustrează activitatea cu beneficiarii ( Vezi Anexele
statistică)
Frecvenţa la bibliotecă în 2012 a fost de 80.076 în 256 zile lucrate.
Numărul de documente difuzate per bibliotecă 123.496, din care la filiale: 90.557
(u.b) difuzate în 2012, majoritatea constituit din cărţi (76.753 u.b), publicaţii seriale
(5616 u.b) şi alte documente (8486 u.b).
Au fost rezolvate cererile de informare şi tranzacţiile de referinţă curente, 3977,
atât ale utilizatorilor din cadrul Bibliotecii, cât şi ale celor care accesează la distanţă
serviciile acesteia (telefonic, prin intermediul serviciului de e-mail şi mesagerie
instant.
Referinţe electronice & Internet: Centrele Internet găzduite în filialele bibliotecii
au înregistrat pe parcursul anului 2012 un total de 13.229 sesiuni.
Serviciul Filiale
Filiala „Vasile Alecsandri”
Filiala „Mihail Sadoveanu”
Filiala Ateneu
Total sesiuni Internet

Sesiuni Internet
4724
3466
5039
13229

În anul 2012 au fost realizate 5.592 de fotocopii şi listări după documentele din
filiale şi sediul central precum şi a celor regăsite pe sursele Internet.
Documente multimedia: audio-vizuale şi electronice – 3.070 documente;
Utilizatori de la distanţă – 21.000;
Revista Cronica- 22.000 de accesări
VII. COMUNICAREA COLECŢIILOR ŞI SERVICIILOR BIBLIOTECII
În 2012 numărul total de documente difuzate per bibliotecă a fost de 123.496, din
care au fost împrumutate la domiciliu 108.154 documente şi consultate în bibliotecă 15
342 de documente. În decursul anului 2012, filialele au împrumutat către utilizatori circa
90.557 u.b. şi au înregistrat aproximativ 59.421 de vizite în bibliotecă. Colectivul
Serviciului Filiale a susţinut întreaga activitate cu publicul din cadrul bibliotecii pe toată
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perioada în care Sediul central s-a mutat din clădirea SC Moldomobila SA în Galeriile
„Ştefan cel Mare”, acordând în acelaşi timp ajutor la aşezarea colecţiilor în diferite secţii,
respectiv Depozitul Central şi Biroul de Împrumut Carte pentru Adulţi.
Un număr de 14.342 u.b. au fost consultate în bibliotecă şi 76.215 u.b. au fost
împrumutate la domiciliu.
În funcţie de conţinutul documentelor împrumutate de către utilizatori în anul 2012 se
constată că cerinţele lor s-au îndreptat către literatura universală (31.431 u.b), literatura
română (23.127 u.b), generalităţi (10.363 u.b.) şi publicaţii pentru copii (9981 u.b.).
Surprindem, de asemenea, o creştere a cerinţelor utilizatorilor din domenii, precum
psihologie, arte plastice şi geografie(vezi Anexele 3 şi 4)
VIII. GESTIONAREA, ORGANIZAREA ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR
1) Activitatea Biroului Catalogare, Clasificare, Achiziţii, Depozit Legal al
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi a asigurat completarea colecţiilor bibliotecii prin
achiziţii curente şi retrospective, donaţii, depozit legal, schimb interbibliotecar, achiziţia
fiind primul pas spre sporirea tezaurului cultural al bibliotecii . Astfel au fost prelucrate,
cotate, inventariate, repartizate şi predate 6.370 de volume, volume etichetate cu cote şi
cod de bare. Situaţia Statistică raportată la numărul de volume achiziţionate 7136 în
valoare de 147.922,63 lei se prezintă astfel:
Cărţi achiziţionate: 4.694 volume în valoare de 118.117,24 lei
Cărţi primite ca donaţii :2.109 volume în valoare de 21.563,44 lei
Depozit legal: 335 volume în valoare de 8241.95 lei
Număr titluri – 1136;
Număr volume scoase din inventar – 2024;
Număr RMF – 40.
2) Dezvoltarea colecţiilor din filiale
Achiziţia de carte (intrările în registrul de mişcare al fondului (RMF) din anul 2012
însumează în cele patru filiale, un număr de 3017 unităţi de bibliotecă (u.b). În decursul
anului nu au avut loc ieşiri de u.b. din gestiunea Serviciului Filiale, astfel că fondul deţinut
per total serviciu este în momentul actual de 116.165 (u.b).

Anul / Total
2012

Total

Filiala/
Serviciul
Filiale
F1
F2
F3
F4
Serviciul
Filiale

Existent la
începutul
anului
(u.b.)
37.488
28.324
23.843
23.493
113.148
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Intrări
(u.b.)

Ieşiri
(u.b.)

934
791
690
602

-

Existent la
sfârşitul
anului
(u.b.)
38.422
29.115
24.533
24.095

3017

-

116.165

3) Recuperarea publicaţiilor de la utilizatori
Pentru recuperarea publicaţiilor nerestituite în filiale s-au trimis 545 de somaţii către
utilizatorii restanţieri.
4) Conservarea colecţiilor
Obiectivele principale care au stat în atenţia Compartimentului Organizarea şi
Comunicarea colecţiilor au fost: păstrarea în cele mai bune condiţii a colecţiilor de
documente, organizându-le în depozite, respectarea şi punerea în practică a prevederilor
legale privind gestionarea şi conservarea colecţiilor de bunuri culturale
Filialele au pregătit şi trimis către serviciul de legătorie pentru a fi reparate în
decursul anului 2012 un număr total de 856 de u.b.
IX. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE ORIENTATĂ
CĂTRE BENEFICIARII INSTITUŢIEI
Programele/ proiectele instituţiei:
Biblioteca a derulat în ultimii ani un număr important de proiecte, care au vizat
extinderea teritorială a serviciilor prin filiale, puncte de împrumut.
Din totalul de 225 de programe culturale/ evenimente realizate în colaborare cu
diferite organizaţii şi instituţii 107 desfăşurate în Bibliotecă, la sediul central şi filială,
înregistrându-se o participare de 3709 şi 118 realizate în afara instituţiei prin extinderea
teritorială a serviciilor de bibliotecă prin Centrul de Informare Comunitar şi Programe
culturale şi Biroul împrumut carte pentru copii „Otilia Cazimir”( vezi Anexele 6 şi 7)
X. ACTIVITĂŢI ÎN COLABORARE CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI ŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI:
Sărbătorile Pascale – Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină, este o
sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism. Biblioteca
a reuşit să susţină acest proiect prin filialele sale, a semnat noi parteneriate şi a promovat
colecţiile bibliotecii.
Sărbătorile Iaşului ediţia a XIX-a – în perioada 6-17 octombrie Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi” a demarat o serie de manifestări în şcoli şi licee, precum şi în
cadrul filialelor sale
Zilele Caragiale la Iaşi în perioada 27-29 noiembrie în colaborare cu Consiliul
Judeţean şi Teatrul pentru copii„Luceafărul”
În decursul anului au fost realizate 7 concursuri, beneficiari fiind 400 de persoane
şi 4 Campanii, beneficiari fiind peste 600 de copii , au fost adunate 6500 de volume de
la edituri şi de la membrii comunităţii.
XI.
PERFECŢIONAREA
PERSONALULUI
–
CURSURI
PERFECŢIONARE PENTRU CONDUCERE ŞI RESTUL PERSONALULUI:

DE

S-a asigurat parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare
profesională organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă
Ministerul Culturii şi Cultelor la Bucureşti şi Buşteni, conform Protocolului încheiat între
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CPPC şi Biblioteca „Gh. Asachi”. Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la
activităţile de tip asociativ s-au soldat cu primirea de diplome şi premii atât pentru
instituţie, cât şi pentru reprezentanţii acesteia. Au avut loc colaborări cu alţi colegi din
ţară implicaţi în organizarea Şcolii de Vară pentru tinerii bibliotecari din România(au
participat la aceste cursuri, gratuite, 4 bibliotecari)
XII. REVISTA CRONICA
Editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Iaşi, revista Cronica este o publicaţie
lunară, un mensual de cultură, un nume prestigios în peisajul revistelor culturale din
România, cunoscut şi pe plan internaţional, atât prin materialele publicate cât şi prin
reţeaua de corespondenţi din diverse ţări ale lumii. În anul 2012, revista şi-a lărgit sfera
conţinutului tematic şi şi-a îmbunătăţit aspectul grafic, ea fiind ilustrată atât cu
reproduceri după opere ale unor clasici, cât şi cu lucrări realizate de personalităţi ale artei
plastice contemporane, între care: Mihail Voicu, Constantin Tofan, Cătălin Târziu, Florin
Teodorescu, Dimitrie Gavrilean, Dumitru D. Bostan, Liviu Pendefunda, Liviu Suhar,
D.D. Ionescu etc.
Anul 2012 a fost pentru viaţa culturală din România Anul Caragiale. Şi revista
Cronica a marcat evenimentul, publicând pagini dedicate scriitorului din Haimanale şi
realizând chiar un număr tematic Caragiale, în care au semnat critici şi istorici literari
preocupaţi de viaţa şi opera celui mai important dramaturg român, cât şi personalităţi ale
vieţii culturale româneşti care au ţinut să aducă un omagiu marelui clasic român.
Cronica, în ciuda desfiinţării Rodipet, şi-a ameliorat simţitor distribuţia mai ales
prin difuzorii voluntari. De menţionat faptul că revista este oferită gratuit la toate
manifestările culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi sau la cele la
care aceasta participă. În acest mod, publicaţia intră în colecţiile liceelor, şcolilor,
institutelor de învăţământ superior, muzeelor literare, bibliotecilor etc. Ca o adaptare la
nevoile actuale ale difuzării publicaţiilor culturale, revista cronica apare şi online, ea având
în cursul anului 2012 nu mai puţin de 65000 de accesări, ceea ce, pentru o revistă
culturală, reprezintă un adevărat record.
Prin formula de schimb cultural, Cronica figurează astăzi în multe redacţii şi
instituţii de cultură din toată ţara şi din străinătate.
XIII. BIROUL CONTABILITATE
În anul 2012, Biblioteca Judeţeană. „Gh. Asachi” a gestionat următoarele bugete:
- bugetul de venituri şi cheltuieli din subvenţii
- bugetul de venituri şi cheltuieli din venituri proprii, după cum urmează:
Subvenţii C. J.
Buget iniţial: 3.561.810 lei
Buget final: 3.664.570 lei, din care:
- cheltuieli de personal: 2.845.570 lei
- bunuri şi servicii: 827.600 lei
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Venituri proprii
Buget aprobat: 80.590 lei
Buget realizat: 86.651 lei, din care:
- bunuri şi servicii: 73.696 lei
- investiţii: 12.955 lei
Venituri proprii:
Activităţi specifice bibliotecii: 3.512, 84 lei
Parteneriat American Corner: 63.556, 75 lei
Parteneriat C. J. (Campania „Cartea, hrana de suflet a fiecărui copil”):15.000 lei
IREX (Proiect „Instruieşte-ţi comunitatea”): 4.176 lei
Valorificare deşeuri lemn: 300 lei
Valorificare deşeuri hârtie: 105 lei
XIV. ACTIVITATEA OFICIUL DE CALCUL
1. Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare a bibliotecii
Renistalare sistem de operare
35
Reinstalare software
35
Instalare/ reinstalare imprimante
6
Mutari si reconfigurari calculatoare
125
Interventii la sesizare
65
Revizii periodice
22
Actualizarea paginii www.bjiasi.ro -zilnic
2. S-a asigurat asistenţă de specialitate personalului bibliotecii pentru utilizarea optimă
a resurselor informatice existente.
3. În luna decembrie s-a instalat parţial reţeaua de calculatoare în locaţia din Galeriile
Comerciale
4. Accesul la distanţa la resursele bibliotecii- Catalog online
5. Administrarea site-urilor aditionale ale bibliotecii:Revista Cronica;12 lecţii de
istoria muzicii;Bibliografie locală şi tematică;Informatii de interes public;
Siteurile auxiliare ale bibliotecii au avut in cursul anului 2011- 120.000 de vizite ;
Editarea revistei Cronica
XV. MĂSURI DE REGLEMENTARE INTERNĂ.
Constituirea Comisiei de control managerial intern cu atribuţii de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemelor de
control intern managerial conform prevederilor OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005
(republicată)
Întocmirea Regulamentului Intern al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, cu
consultarea reprezentanţilor salariaţilor
În cursul anului 2012 a Serviciul de Audit Public Intern al Consiliul Judeţului Iaşi a
efectuat auditarea anului bugetar 2011. Auditul nu a semnalat nici o neregulă.
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CONCLUZII
Obiectivele propuse pentru anul 2012 au fost realizate în mare parte de către
colectivul bibliotecii şi a echipei manageriale, , chiar dacă din motive independente de
bibliotecă o parte din proiectele propuse nu au fost realizate.
Acest lucru a fost
posibil prin existenţa unui plan de management a activităţii generale a bibliotecii,
elaborat în concordanţă cu resursele financiare şi umane de care a dispus instituţia în
anul 2012, şi susţinut de o finanţare corespunzătoare din partea Consiliului Judeţean
Iaşi.
Ţinând seama de condiţiile nu tocmai prielnice în care s-a desfăşurat activitatea
Bibliotecii Judeţene„Gh. Asachi” după mutarea din anul 2010, chiar dacă nu s-a ridicat
la nivelul realizărilor din anii anteriori, aceasta nu a înregistrat un regres decisiv,
irecuperabil. Asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţii specifice de bibliotecă a
reuşit să stopeze scăderea indicatorilor de performanţă în perioada 2010-2012.
În toată această perioadă a existat o comunicare permanetă între toate secţiile şi
compartimentele din bibliotecă, pentru utilizarea eficientă a bazei de date, a articolelor
în vederea furnizării informaţiilor bibliografice către utilzatori. Din analiza datelor se
constată o scădere a numărului de utilizatori, fenomen firesc, ţinând seama de perioada
de suspendare a serviciilor din timpul mutării şi reorganizării colecţiilor, precum şi din
cauza locaţiei greu accesibile în care biblioteca a funcţionat o bună parte din perioada la
care ne raportăm.
Datele cantitative a activităţii de gestionare şi organizare a colecţiilor ne arată că
numărul total de documente achiziţionate a crescut cu 491 volume în 2012, faţă de anul
anterior( o creştere de 6%).
În anul 2012 filialele bibliotecii au avut program pe ture: 8.00-19.00, sau
înmulţit serviciile pe care le-au oferit publicului. Colectivul bibliotecii a reuşit să
îndeplinească atât obiectivele propuse cât şi cele trasate de către managementul
instituţiei, Serviciul Filiale reuşind în această perioadă de tranziţie să suplinească sediul
central atunci când aici nu s-au putut desfăşurat activităţi cu publicul, să aibă o atitudine
activă şi flexibilă în relaţia cu utilizatorii. După reunirea compartimentelor bibliotecii în
noua locaţie, există perspectiva revenirii la normalitate, care pentru bibliotecă înseamnă
în primul rând asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţii specifice.
Din analiza activităţii prezentată mai sus rezultă sprijinul şi susţinerea financiară
permanentă din partea Consiliului Judeţean Iaşi, care ne-a permis să realizăm indicatorii
specifici printr-un management modern şi performant.

DIRECTOR,
Prof. Univ.Dr. Cătălin Bordeianu

9

