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Partea I
a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care
îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul
instituţional existent
a.1. Colaborarea cu instituţiile/ organizaţiile culturale care se adresează
aceleiaşi comunităţi
În anul 2014, Biblioteca Judeţeană Iaşi a avut drept colaboratori constanţi instituţiile de
învăţământ din judeţul Iaşi (din cele 66 de parteneriate încheiate, 41 sunt cu grădiniţe, şcoli
gimnaziale, licee/colegii şi universităţi). De asemenea, colaboratori importanţi ai bibliotecii au
fost, în continuare, Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, care a finanţat şi sprijinit
funcţionarea compartimentului American Corner, Primăria Municipiului Iaşi, care a finanţat
două proiecte importante şi anume: 19.200 lei au fost alocaţi pentru „Festivalul Teodorenii”,
inclus în FIE 2014, şi 10.000 lei pentru „Iubitor de Iaşi”, inclus în Sărbătorile Iaşului 2014.
A continuat şi parteneriatul cu Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din
cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi cu proiectele „Copilărie fără delincvenţă” şi
„Săptămâna prevenirii criminalităţii”, în cadrul cărora s-au desfăşurat ample activităţi de
informare şi educare a populaţiei, în special în rândul minorilor, precum: „Siguranţa tinerilor
pe Internet” (septembrie), „Poliţia şi Biblioteca Judeţeană merg la şcoală pentru siguranţa
copiilor!” şi „Siguranţa rutieră în rândul elevilor” (octombrie), „Ziua Eliminării Violenţei
împotriva Femeii” (noiembrie).
În 2014, a continuat colaborarea cu Penitenciarul Iaşi, unde Biblioteca a deschis un
punct de împrumut carte (în luna noiembrie 2013), punând la dispoziţia persoanelor private de
libertate aproximativ 1400 de volume din colecţiile proprii.
De menţionat sunt şi parteneriatele public-privat, precum cele încheiate cu ApaVital
SA Iaşi (Ziua Mondială a Mediului), Adenium Print Iaşi (pentru susţinerea activităţilor
destinate copiilor), Susanu Clinic Iaşi (susţinerea activităţilor Clubului Lady) ş.a.
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Au fost amplificate colaborările cu instituţii şi asociaţii culturale, cum ar fi Complexul
Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi, Muzeul Literaturii Române Iaşi, Filiala Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România, Asociaţia Literară „Păstorel”, Asociaţia „Universul
prieteniei”.
Anul

Parteneriate încheiate

2013

46

2014

66

Voluntariat
În 2014, Biblioteca Judeţeană a avut un sprijin constant din partea voluntarilor:
specialişti în diverse domenii, cât şi a tinerilor (studenţi sau elevi de liceu). Prezenţa
Bibliotecii Judeţene la festivalurile FIE, FILIT, FestudIS, GFest sau la Târgul destinaţiilor
culturale n-ar fi fost posibilă fără ajutorul lor. Clubul Voluntar@BJIasi (înfiinţat în
octombrie 2013) număra, la finalul anului 2014, 38 de membri activi de diverse vârste şi
profesii. Cele mai importante programe realizate cu ajutorul voluntarilor au fost: „Biblioteci
în parcuri”, „Nocturna Bibliotecilor”, cursurile de limbă engleză, fotografie, origami, pictură,
antreprenoriat sau programul „BiblioZen”, pentru organizarea căruia se colaborează cu
psihologi şi traineri pe teme de dezvoltare personală.

a.2. Participarea în calitate de partener la programe/ proiecte europene/
internaţionale
Din luna mai 2014 şi până în luna iunie 2015, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi
este beneficiară a Proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în
biblioteci”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România,
implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat
cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
în cadrul căruia un număr de 15 biblioteci beneficiază de intervenţie personalizată complexă
în profesionalizarea muncii cu voluntarii şi dezvoltarea capacităţii de a implementa programe
de voluntariat.
În competiţie s-au înscris 29 de biblioteci, din care 28 au fost eligibile. Criteriile folosite
în evaluarea dosarelor de înscriere, precum şi ponderile lor în media finală au fost: capacitatea
de lucru cu voluntarii – 15%; conexiunea cu comunitatea – 25%; motivaţie şi angajament –
5
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60%. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a însumat cel mai mare punctaj final: 57.20. Dintre
beneficiile acestui proiect se numără capacitatea crescută de a recruta şi de a reţine voluntari
din diferite categorii, care să contribuie la dezvoltarea instituţiei, a comunităţii şi la
dezvoltarea lor personală; dezvoltare instituţională prin formarea unui corpus de experţi
recunoscuţi în domeniu şi dezvoltarea de noi servicii care să servească nevoilor comunităţii şi
ale instituţiei, cât şi vizibilitate la nivel comunitar şi naţional, poziţionarea instituţiei ca
bibliotecă activă, modernă, centru de resurse şi oportunităţi pentru comunitate.
Valoarea totală a grantului este de 74.996 euro.
Profiler – Learning by Sharing este un program de orientare în carieră în biblioteca
publică, la care Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost selectată pe bază de candidatură
alături de alte 14 biblioteci judeţene din ţară. Sub egida e-Skills for Jobs 2014, în această
campanie paneuropeană iniţiată de Comisia Europeană şi coordonată în România de
A.P.D.E.T.I.C., ANBPR şi partenerii săi dezvoltă, prin reţeaua bibliotecilor publice din
România, abilităţi de ghidare şi mentoring pentru formatorii-bibliotecari şi ulterior pentru
utilizatorii serviciilor de bibliotecă, în vederea realizării unor opţiuni profesionale adecvate,
bazate pe înclinaţiile native ale candidaţilor şi pe competenţele specifice dobândite, în acord
cu cerinţele reale ale pieţei muncii.
Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase 2014-2015 este o
campanie a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană Iaşi, care se derulează în perioada 2014-2015. Sub sloganul
„Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase” campania vizează, în principal,
sensibilizarea cu privire la stres şi la riscurile psihosociale la locul de muncă şi încurajează
angajatorii, managerii şi lucrătorii, precum şi reprezentanţii acestora să colaboreze pentru
gestionarea acestor riscuri. Implicarea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” constă în: difuzarea
şi publicarea materialelor de campanie, pentru a contribui la creşterea gradului de
sensibilizare privind securitatea şi sănătatea în muncă; organizarea de evenimente şi activităţi;
utilizarea şi promovarea instrumentelor practice disponibile pentru gestionarea stresului şi a
riscurilor psihosociale la locul de muncă; implicarea în „Săptămânile europene pentru
securitate şi sănătate în muncă” din octombrie 2014 şi octombrie 2015; participarea ca
partener oficial de campanie din UE sau ca partener de campanie naţional.
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a.3. acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
Publicitarea proiectelor proprii constă în principal în activităţi de promovare în massmedia, pe pagina web sau pe reţelele de socializare, dar şi direct prin materiale tipărite:


216 postări noi pe site-ul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi şi pe pagina de
Facebook;



141 de afişe pentru promovarea acţiunilor desfăşurate de birourile şi
compartimentele Bibliotecii;



23 de tipuri de pliante generale şi specifice unor acţiuni;



8 tipuri de semne de carte;



3 broşuri „Cărticica de seară pentru pitici” cuprinzând oferta de carte pentru
copii – filiala „Mihail Sadoveanu”;



12 invitaţii-program pentru acţiuni desfăşurate în Bibliotecă.

Tot în sfera acţiunilor de publicitare se înscrie şi editarea de publicaţii proprii.


în urma concursului de creaţie literară în limba engleză „Winter Wonderland”,
ediţia a V-a, organizat de Compartimentul American Corner, lucrările premiate
au fost incluse într-o carte cu ISBN, editată şi tipărită de Bibliotecă.



Noutăţi pe rafturile bibliotecii – broşură lunară editată de Biroul DTP – conţine
titlurile nou-achiziţionate de bibliotecă.

Dacă ne referim la acţiunile de publicitate şi reclamă directă, în contact cu membrii
comunităţii, evidenţiem participarea noastră la patru mari târguri şi festivaluri desfăşurate în
Iaşi. Într-o succesiune cronologică, ele sunt:
Târgul expoziţional „Destinaţii culturale la Iaşi” – organizat în perioada 31 ianuarie2 februarie 2014, la Palas Mall. În cele trei zile, între orele 10.00-22.00, Biblioteca Judeţeană
şi-a promovat oferta culturală şi evenimentele din anul 2014. Standul bibliotecii a fost vizitat
de peste 350 de persoane. Au fost distribuite peste 500 de flyere, fluturaşi, semne de carte şi
au fost realizate noi contacte cu alte instituţii.
FestudIS, organizat în perioada 8-11 mai 2014, la Casa Pogor, unde Biblioteca a fost
prezentă la Târgul ONG-urilor, unde au fost amenajate două standuri în vederea expunerii a
circa 80 de titluri – fond de carte mobil. Peste 450 de studenţi au citit şi împrumutat cărţi, şiau făcut permise şi au aflat mai multe despre oferta bibliotecii.
Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE), ediţia a II-a, desfăşurat în perioada 2022 iunie 2014, la care Biblioteca Judeţeană a oferit publicului posibilitatea de a citi şi
7
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împrumuta cărţi, precum şi de a-şi face permis la bibliotecă, la standul amplasat în Parcul
Copou. Evenimentul a inclus, în premieră, şi activităţi de book-crossing (schimb de cărţi
gratuit, prin amplasarea de standuri unde vizitatorii pot lăsa o carte şi îşi pot alege alta, la
schimb). Participanţi: 300 de vizitatori ai standului pe parcursul celor 3 zile.
GFest 2014, ediţia a III-a, organizat în perioada 22-24 august 2014. Festivalul a avut
patru domenii de interes: Artişti, Familie, Sport şi ONG, prin care s-a dorit promovarea
educaţiei non formale şi petrecerea timpului liber într-un mod constructiv pentru tineri.
Biblioteca a fost prezentă şi de această dată cu un stand de carte mobil (circa 110 titluri) şi un
stand pentru acţiuni de book-crossing. Cei peste 450 de participanţi care au vizitat standul au
primit informaţii despre programele şi proiectele bibliotecii, despre voluntariatul în bibliotecă,
şi-au făcut permise, au citit sau au împrumutat cărţi.
a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/ activităţi de PR/
de strategii media
Principala preocupare a Bibliotecii a fost constituită de acţiunile menite să consacre
faptul că instituţia este un actor important al culturii locale. În acest scop, am încercat să fim
parteneri la toate manifestările de anvergură şi de ţinută la care am putut participa. Strategia
noastră pe termen mediu este aceea de a reda instituţiei prestigiul de care trebuie să se bucure
şi care a fost estompat în ultimii ani de situaţia locativă complicată în care s-a desfăşurat
activitatea. Încercăm să impunem opiniei publice ideea că Biblioteca Judeţeană este la acelaşi
nivel cultural cu oricare altă instituţie de profil din Iaşi.
Un factor important în promovarea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” în decursul anului
2014 a fost reprezentat de modernizarea şi eficientizarea comunicării cu utilizatorii. S-a
acordat o atenţie sporită prezentării activităţii bibliotecii pe toate canalele de comunicare
online de care dispune: site şi reţele de socializare. Comunicarea online cu utilizatorii prin
intermediul reţelelor de socializare (Facebook şi Twitter) înregistrează o rată mare de
interacţiune.
Proiectul www.bjiasi.ro din Planul de Management, ce presupune modernizarea şi
eficientizarea site-ului bibliotecii, a fost lansat la începutul anului 2014, conţinutul fiind
actualizat în timp real. În anul 2014 au fost postate un număr de 457 articole (informaţii
publice şi de prezentare/promovare/publicitare a activităţilor).
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Anul

Număr vizitatori unici

Număr vizite

2013

11.694

21.002

2014

30.110

69.716

Cele mai multe pagini au fost accesate din România (394.473), Statele Unite (80.336) şi
China (17.402), urmate de Austria, Italia şi Olanda.
În cursul anului 2014 a fost implementată o nouă procedură de relaţii cu publicul şi PR,
una care impune o atenţie mai mare dată atât utilizatorilor cât şi partenerilor. Dintre
caracteristicile acestei noi abordări, menţionăm promptitudinea informării utilizatorilor dar şi
a presei cu privire la activităţi, transparenţa totală şi răspunsurile în maximum 48 de ore la
orice întrebare sau solicitare a presei, o atitudine proactivă de generare a evenimentelor şi
subiectelor de presă.
a.5. Apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de
raportare
În ceea ce priveşte reflectarea în presă a activităţii bibliotecii, anul 2014 a marcat o
evoluţie datorată eficientizării strategiei de PR a Bibliotecii începută în 2013. Au fost trimise
peste 50 de comunicate de presă, care au adus 88 de articole în presa scrisă, 28 de interviuri
radio şi tv şi circa 555 de articole în presa online.
Comparativ cu anul 2013, statistica media este următoarea:
Anul

Articole presa tipărită

Articole presa online

Emisiuni radio şi TV

2013

93

376

16

2014

88

555

28

Anexa nr. 2 cuprinde monitorizarea presei scrise, online, radio-tv şi extrasele din presa
scrisă.
a.6. Profilul beneficiarului existent
Aşa cum am prezentat în raportul pentru anul 2013, situaţia sediului central al
bibliotecii precum şi mandatul managerial incomplet din cursul aceluiaşi an au dus la o
prognoză cu un grad mare de incertitudine cu privire la dinamica unei întregi categorii de
indicatori, depăşirile acesteia fiind astfel explicabile.
Numărul utilizatorilor activi care au frecventat biblioteca în anul 2014, atât pentru
accesarea serviciilor de împrumut documente la domiciliu sau de studiu în sălile de lectură,
9
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cât şi de utilizare a celorlalte servicii destinate publicului, a fost de 11.163, creşterea
înregistrată faţă de 2013 fiind de 9%.
Utilizatorii activi ai bibliotecii:
Biblioteca
Gh.Asachi

Utilizatori activi
2013

Utilizatori activi
2014

Sediul central

4.680

5.297

Filiale

5.927

6.334

Total

10.607

11.631

Numărul total al vizitelor la bibliotecă în intervalul de timp analizat a fost de 186.041.
Raportându-ne la cele 252 de zile lucrătoare din anul 2014, acest număr indică o frecvenţă
medie zilnică de 738 vizite, cu 278 mai multe vizite faţă de numărul înregistrat în 2013.
Frecvenţa înregistrată la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” în anii 2013, 2014:
Biblioteca
„Gh.Asachi”

Vizite la bibliotecă
2013

Vizite la bibliotecă
2014

Sediul central

30.524

84.334

Filiale

61.934

69.301

Participanţi la programe

9.796

11.315

Utilizatori centre Internet

13.810

21.091

Total

116.064

186.041

Procentul de creştere a frecvenţei vizitelor efectuate de utilizatori la bibliotecă este de
60%.
Evoluţia frecvenţei utilizatorilor în anul 2014 faţă de 2013:

Vizite în 2013

200

Vizite în 2014

150
100
50
0
Sediul
central

Filiale

Participanţi
la programe

Utilizatori
centre
Internet

10
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Situaţia comparativă a frecvenţei înregistrate în departamentele specializate de
Relaţii cu publicul (anii: 2013,2014)
Frecvenţa
Centrul de informare
American Corner
Săli (artă, lectură, periodice)
Adulţi
Copii
Filiale
Puncte de împrumut
Participanţi programe
Utilizatori centre Internet
TOTAL

2013
13.498
9.848
7.178
61.934
9.796
13.810
116.064

2014
1.470
2.960
34.515
26.630
11.539
69.301
7.220
11.315
21.091
186.041

Statisticile pentru accesarea site-ului arată un număr crescut de accesări. Comparativ
cu anul 2013, când site-ul a fost vizitat de un număr total de doar 11.694 de utilizatori, cu un
maxim de 1.500 de utilizatori în luna noiembrie, în 2014, site-ul a fost vizitat de un număr
total de 30.110 de utilizatori unici, cu un maxim de 4600 utilizatori unici în luna decembrie.
Cele mai multe vizite au fost înregistrate în luna octombrie: 10.104.
Anul

Vizitatori unici

Vizite

2013

11.694

21.002

2014

30.110

69.716

Statistica site-ului www.bjiasi.ro/ pentru perioada 1.01.2014 - 31.12.2014
Summary
Reported period

Year 2014

First visit

01 Jan 2014 - 00:36

Last visit

31 Dec 2014 - 23:56
Unique visitors Number of visits

Viewed traffic *

Pages

Hits

Bandwidth

<= 30,110
Exact value not
69,716
554,572
3,655,094
402.44 GB
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Pe parcursul anului 2014, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi
proiectelor educative pentru populaţie au fost organizate un număr de 430 de activităţi cu
circa 11.315 de participanţi, înregistrându-se o creştere semnificativă comparativ cu anul
2013. Trendul ascendent se datorează diversificării şi modernizării programelor şi proiectelor
bibliotecii printr-un plan de management coerent, precum şi aplicarea unor standarde ridicate
în organizarea lor. Acest lucru se reflectă şi în numărul solicitărilor venite din partea altor
instituţii în vederea încheierii de parteneriate.
Anul
2013
2014

Activităţi în programe şi proiecte
250
430

Număr participanţi
9.796
11.315

Lista detaliată a programelor şi proiectelor derulate este cuprinsă în Anexa nr. 1 ataşată
acestui raport.
În funcţie de statutul ocupaţional, între cititorii activi din anul 2014, ponderea cea mai
mare o deţin, ca şi în anul precedent, elevii şi studenţii într-un procent de 58,46%, urmaţi de
intelectuali cu 9,46%, pensionari 15%, funcţionari 4,45%, muncitori 3,01%, casnici
2,94%, şomeri 1,86%, maiştri/tehnicieni 0,32% şi alte categorii 4,50%.
Statut ocupaţional

2013 (%)

2014 (%)

Elevi şi studenţi

60

58,46

Intelectuali

12

9,46

Pensionari

10

15

Funcţionari

5

4,45

Alte categorii

6

12,63
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Aceeaşi situaţie o regăsim şi analizând vârsta utilizatorilor care au frecventat în anul
2014 biblioteca. Datele statistice relevă că cei mai mulţi utilizatori fac parte din categoria de
vârstă 14-25 ani (31,3%) şi cei sub 14 ani (30,7%), urmaţi de cei din categoria 26-40 de ani
(16%), categoria 41-60 ani (14%) şi categoria peste 61 ani (8%).
În funcţie de sexul utilizatorilor, atât sediul
Utilizatori activi M/F
2014

central cât şi filialele/punctele de împrumut aparţibărbaţi

2045

femei

nând bibliotecii au fost frecventate în cursul anului
2014, de un număr mai mare de femei faţă de
bărbaţi, într-un procent de 67,70% faţă de 32,30%.
Din analiza distribuţiei pe categorii socio-

4289

profesionale a utilizatorilor bibliotecii din anul
precedent, rezultau ponderi scăzute ale procentelor
deţinute de utilizatorii din segmentele funcţionarilor, pensionarilor şi a altor categorii de
utilizatori, ţinta propusă pentru 2014 fiind de 10% creştere pentru aceste categorii. Procentele
realizate la sfârşitul anului 2014 ne arată că aceste ţinte au fost depăşite, conform tabelului de
mai jos.
Categorii socio-profesionale
Pensionari

2013
10%

2014
13%

Alte categorii

6%

12%

Funcţionari

5%

7%

Total

21%

32%

Analizând şi evaluând datele din anul 2014 privind utilizatorii bibliotecii, estimăm o
creştere în anul 2015 cu 5% a numărului de utilizatori activi, prin atragerea la bibliotecă a
unui segment mai mare din categoria utilizatorilor de sex masculin.
În urma observării atente asupra nivelului de pregătire al utilizatorilor activi din anul
trecut reiese clar preponderenţa copiilor şi a tinerilor care urmează diverse forme de
învăţământ şi a adulţilor care îşi dezvoltă o carieră sau îşi îmbunătăţesc prin cercetare
cunoştinţele. Toate acestea conduc la stabilirea ca ţintă a creşterii segmentelor de utilizatori
potenţiali din sfera următoarelor categorii: tehnicieni/maiştri, muncitori, şomeri, casnici –
cu câte 2%.
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a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari/
beneficiarul-ţintă al programelor
Pentru cunoaşterea profilului beneficiarului existent la serviciile de bibliotecă s-au
aplicat pe tot parcursul anului 2014 două metode de cercetare. Una din metode a presupus
studierea datelor cantitative stocate în noul soft de bibliotecă, eBbibliophil, ce a permis
analizarea gradului în care biblioteca a reuşit să atragă/să menţină un anumit număr de
utilizatori şi studierea unor date aparţinând utilizatorilor bibliotecii privind statutul lor
profesional şi ocupaţional, vârsta, sexul. O altă metodă de cercetare aleasă pentru a contura
mai exact profilul beneficiarului existent a fost cea a dialogului liber între bibliotecarii de la
Relaţii cu publicul şi utilizatori. Această metodă a făcut posibilă obţinerea unor informaţii
greu accesibile altor metode (Ex: interviul sau chestionarele), a implicat costuri financiare şi
de timp reduse şi a permis atât cunoaşterea preferinţelor şi necesităţilor de lectură, a nevoilor
de informare a utilizatorilor actuali precum şi a modului în care este percepută imaginea
bibliotecii, în general, şi a serviciilor ei, în special.
Realizarea unui studiu de evaluare a nevoilor comunităţii în vederea adaptării ofertei de
programe şi proiecte culturale a bibliotecii la nevoile comunităţii este o necesitate. Deşi în
propunerea de buget pentru anul 2014 au fost prevăzute cheltuieli pentru realizarea unui astfel
de studiu, în bugetul aprobat de ordonatorul de credite nu au fost cuprinse sumele necesare. În
consecinţă, acolo unde a fost posibil, s-a realizat sondarea participanţilor la programe cu
întrebări de tipul „Ce alte activităţi v-aţi dori să desfăşuraţi în bibliotecă?”.
În săptămâna „Şcoala altfel”, care s-a desfăşurat în perioada 6-13 aprilie 2014,
Biblioteca a fost vizitată de sute de elevi de toate vârstele. Cu această ocazie am lansat o
provocare: „Copacul dorinţelor”. Pe o simeză amenajată în holul bibliotecii, elevii erau
invitaţi să ne transmită critici, sfaturi, recomandări şi idei. Astfel am aflat că-şi doresc „un
spaţiu mai mare”, „biblioteca să fie un loc de joacă”, „o atmosferă mai plăcută”, „totul să fie
vopsit albastru”, tablete, cărţi noi etc. Dorinţele copiilor sunt legate mai mult de spaţiul unde
ne desfăşurăm activitatea şi nu de oferta culturală.
Aproximativ în acelaşi mod s-a procedat şi la „Nocturna Bibliotecilor”, care a avut loc
pe 26 septembrie 2014. Participanţii au fost rugaţi să evalueze activitatea prin Post-it note
lipite chiar pe geamurile sălii.
Sugestiile colectate se regăsesc în Anexa nr. 6 la acest raport.
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a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei
Absenţa unui sediu propriu sau măcar adecvat al bibliotecii este de departe cea mai
mare problemă a instituţiei. În pofida alocării mulţumitoare de fonduri din partea
ordonatorului de credit, sume destinate chiriilor, utilităţilor şi reparaţiilor, ne reafirmăm
poziţia cu privire la necesitatea absolută a dotării bibliotecii cu un spaţiu construit şi gândit
pentru a servi nevoilor specifice ale instituţiei noastre, adică în măsură să asigure condiţii de
securitate pentru un număr mare de vizitatori, de rezistenţă la încărcarea pe metru pătrat, de
pază contra incendiilor sau de realizare a microclimatului necesar păstrării în condiţii optime a
cărţilor vechi, rare şi de patrimoniu.
În prezent Biblioteca Judeţeană „Gh.Asachi”Iaşi funcţionează în următoarele locaţii:
Locaţia
Galeriile Comerciale Ştefan cel Mare, Str.Cloşca nr.10
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10, Bl. B2/A2
Bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.8/8A, Bl.A
Str.Cloşca nr.4, Bl.B2
Sos.Pacurari nr.8
Str.Petre Ţuţea nr.7-9, Bl.911, Tr.2-3
Bd.Alexandru cel Bun nr.32, Bl.H3
Str.V.Lupu nr.1-4
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10, Bl.B2 subsol
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10, Bl.A2 subsol
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.14, bl.C2 Materna

Total:

Supr.
(mp)
100,79
716,28
593,00
104,54
74,00
228,74
101,67
79,99
35,96
274,82
340,10
2649,89

Destinație
Public
Public
Public/administrativ
Public
Public
Public/administrativ
Public
Public
Depozit
Depozit
Administrativ/public

În urma solicitării Prefecturii Iaşi de a elibera spaţiul în care era depozitat fondul de
carte veche al bibliotecii, în luna martie 2014 a fost închiriat la subsolul Galeriilor Comerciale
un spaţiu în suprafaţă de 274,82 mp cu o chirie de 1,35 euro/mp (negociată îndelung), în care
au fost depozitate o parte din fondul de carte al depozitului central, donaţia de carte juridică,
colecţia de STAS-uri, publicaţiile periodice şi aproximativ 40.000 de volume din fondul de
carte al Biroului Împrumut pentru Adulţi. În spaţiul disponibilizat astfel din depozitul central
a fost depozitat fondul adus din beciul Prefecturii.
Având în vedere diversificarea manifestărilor culturale, organizarea unor cursuri sau
activităţi de voluntariat, s-a constatat necesitatea unei săli în care să se poată desfăşura
activităţi pe tot parcursul săptămânii, fără a se afecta programul cu publicul în sălile de
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lectură. În acest sens a fost identificat un spaţiu de 340,10 mp în B-dul Ştefan cel Mare şi
Sfânt nr.14 - C2 Materna, la preţul de 4,34 euro/mp cu TVA, renunţându-se la data de
01 septembrie 2014 la contractul de închiriere cu S.C. „Casa Teo” S.R.L. pentru spaţiul de
319,75 mp, la preţul de 4,96 euro/mp.
În spaţiul nou închiriat îşi desfăşoară activitatea Serviciul Catalogare, Achiziţii,
Informare Bibliografică, Compartimentul Metodic, Biroul DTP, Design şi Administrare
WEB, Digitizare, iar una dintre săli în suprafaţă de 86,21 mp a fost amenajată pentru
desfăşurarea unor activităţi cu un număr mai restrâns de utilizatori.
Aşa cum am identificat încă din raportul pe 2013, principala oportunitate de
eficientizare a utilizării spaţiilor era aceea de a programa o parte dintre activităţile culturale în
zilele de sâmbătă şi de duminică, în care sălile de lectură sunt închise în mod normal. Astfel,
majoritatea manifestărilor care presupun un public numeros a fost programată în zilele de
week-end, ceea ce a permis chiar creşterea şi diversificarea numărului de evenimente.
În acelaşi timp au fost identificate soluţii alternative pentru organizarea de manifestări
fără a perturba funcţionarea normală a compartimentelor bibliotecii. De exemplu, o parte
dintre activităţile din cadrul proiectelor „O carte pentru vârsta a treia” (Ceaiul de la ora 15)
sau „Viaţă şi spiritualitate” (Drumuri prin memorie) s-au desfăşurat la sediul Asociaţiei
„AFECT” şi la Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”. Succesul de care s-au
bucurat confirmă necesitatea programelor destinate persoanelor în vârstă şi ne determină să le
repliem şi în alte unităţi de aceeaşi factură (Căminul de Pensionari „Sf. Constantin şi Elena”,
centrele de cartier pentru pensionari etc.).
În perioada 20-21 iunie 2014, cea de-a XXII-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte
Românească, eveniment sub egida FIE 2014, s-a desfăşurat la sediul Camerei de Comerţ şi
Industrie Iaşi, în baza unui parteneriat încheiat între cele două instituţii. În luna octombrie, tot
aici s-a desfăşurat şi manifestarea „Literatura secretă” din cadrul celei de a doua ediţii a
Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT), eveniment organizat în
parteneriat cu Muzeul Literaturii Române din Iaşi.
a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată
În luna aprilie 2014 personalul depozitului central al Bibliotecii „Gh. Asachi” a mutat
de la Prefectura Judeţeană Iaşi un număr de 20.838 de volume din colecţia de carte veche şi
de patrimoniu şi colecţia de carte juridică. Pentru amenajarea unui spaţiu care să ofere condiţii
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de depozitare şi păstrare a acestor cărţi s-a procedat la modificarea unor încăperi şi la
igienizarea lor, s-au cumpărat rafturi noi metalice, s-a instalat un sistem de alarmă împotriva
incendiilor şi a efracţiei.
În sala de lectură-carte a fost amplasat un sistem complex de climatizare, concomitent
cu montarea tuturor ferestrelor de geam termopan şi cu montarea unei instalaţii de sonorizare.
În spaţiul de pe holul exterior au fost amenajate peste 50 de locuri de recreere şi de studiu,
luminate corespunzător, care au atras un public numeros, care se bucură şi de internetul
wireless gratuit oferit de bibliotecă. Tot în acest spaţiu am amenajat o toaletă destinată
vizitatorilor, dar care poate fi accesată direct de pe holul clădirii.
Pentru păstrarea în condiţii optime a colecţiilor de documente, în anul 2014 s-au
efectuat lucrări de reparaţii şi igienizare a spaţiilor aferente, s-au reorganizat depozitele şi
s-au extins colecţiile de documente aparţinând filialelor.
În tabelul de mai jos sunt enunţate lucrările efectuate şi perioadele în care s-au desfăşurat.
Lucrări/operaţiuni

Filiale
Filiala „Vasile Alecsandri”

 Reparaţii şi igienizare (ianuarie)
 Reorganizarea depozitului (august)

Filiala „M. Sadoveanu”







Filiala „Garabet Ibrăileanu”

 Reorganizarea depozitului
(august, septembrie)

Filiala Ateneu

 Reorganizarea depozitului (septembrie)
 Extinderea colecţiei (octombrie)

Reparaţii şi igienizare (ianuarie)
Reparaţii reţea electrică (februarie)
Rebranşarea la agentul termic (noiembrie)
Extinderea colecţiei (decembrie)
Reorganizarea depozitului (decembrie)

b) Îmbunătăţirea activităţii instituţiei
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” face parte din categoria bibliotecilor publice şi
îndeplineşte atât funcţii complexe de centru de informare cultural-educaţional, ca parte a
sistemului informaţional naţional, cât şi funcţii specifice de centru local, cu atribuţii şi
activităţi polivalente în domeniile informării, lecturii, asimilării tehnologiilor IT, comunicării
şi petrecerii timpului liber, precum şi în cele educaţionale şi cultural-artistice. Biblioteca, în
calitate de partener al autorităţilor administraţiei publice, promovează şi serveşte politicile,
programele şi proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul comunităţii locale.
17

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ Gh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2014

Pornind de la misiunea bibliotecii publice prin care aceasta trebuie să constituie,
organizeze, prelucreze, dezvolte, conserve şi să valorifice ştiinţific colecţii enciclopedice de
documente, indiferent de formatul şi suportul material al acestora, vom analiza toate serviciile
care au fost puse la dispoziţia utilizatorilor în cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” pe tot
parcursul anului 2014.
Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor
Anul trecut colecţiile Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” s-au îmbogăţit cu 15.485 unităţi
de bibliotecă, din care: 15.016 cărţi şi periodice tipărite, 288 documente audio-video şi 181
alte documente de bibliotecă.
Precizăm că în anul 2014, politica de achiziţie urmărită a fost de achiziţionare a cât mai
multor titluri din oferta editorială în detrimentul numărului de exemplare, ţinând cont de
caracterul enciclopedic al colecţiilor pe care le deţine biblioteca, de distribuţia pe categorii
socio-profesionale a utilizatorilor precum şi de cererile acestora.
Volumele achiziţionate de bibliotecă în 2014 au provenit de la edituri din Iaşi:
Junimea, Convorbiri literare, Timpul, Vasiliana '98, Princeps Multimedia, Polirom, Institutul
European, Gama şi din alte oraşe: Humanitas, ALL, Nemira, Corint, Millennium Books,
RAO, Editura Arthur, Cartex, Paralela 45, Editura Trei, Tritonic, Charmides, Ideea
Europeană, Herald, Univers, Grinta, Gramar.
Donaţii au făcut editurile: Tritonic, Grinta, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”,
Ministerul Culturii, Junimea, Casa de editură „Viaţă şi sănătate”, scriitori şi diferite persoane
particulare: Marinela Macarie, Olga Alexandra Diaconu etc.
Donaţiile importante au fost făcute de: Editura Polirom – 1.263 de volume, Ministerul
Culturii – 879 volume - din care 152 volume de la Editura Litera, 64 de la Editura ALL, 99
Editura Orizonturi, 176 volume de la Editura Vox şi 1.279 volume de la persoane
particulare. Aceste donaţii au o pondere însemnată în completarea colecţiilor bibliotecii,
titlurile acoperind domenii diverse precum: literatură universală, generalităţi, management
(Polirom, de exemplu), istorie din donaţiile Institutului de istorie „A.D. Xenopol”,
matematică, fizică, chimie, lingvistică, literatură română şi universală de la persoane
particulare, venind astfel în întâmpinarea cerinţelor bibliografiilor şcolare şi cerinţelor de
informare şi loisir ale beneficiarilor bibliotecii.
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Cu titlu de Depozit legal au intrat 376 de publicaţii de la: Institutul European, Rotipo,
Sedcom Libris, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Gama, Casa de editură Venus, Adenium
Print, Editura Sf. Mina, Panfilius, Asociaţia culturală Byzantion şi autori.
Cele 15.485 documente care au îmbogăţit colecţiile bibliotecii în cursul anului 2014 se
reflectă şi în activităţile de prelucrare şi inventariere a tot atâtea volume intrate în colecţiile
bibliotecii. Au fost realizate 2.295 de noi înregistrări bibliografice şi recatalogate 368
înregistrări existente în baza de date, în contextul în care în partea a doua a anului s-a lucrat
în noul soft de bibliotecă eBibliophil, bazat pe formatul UNIMARC, un format total nou de
lucru. Înregistrările noi au fost realizate cu grija de a aduce cât mai multe informaţii
utilizatorilor, prin crearea cheilor de regăsire: autori sau responsabili de ediţie, traducători,
prefaţatori, indici C.Z.U. şi mai ales vedete de subiect.
Realizarea catalogului on-line
Urmărind optimizarea accesului rapid la informaţii, biblioteca a pus la dispoziţia
utilizatorilor catalogul on-line ce reflectă titlurile ce pot fi regăsite în colecţiile sale. Această
realizare a presupus un efort susţinut din partea colectivului bibliotecii.
Elaborarea de lucrări bibliografice, informare bibliografică, bibliografii la cerere,
cercetări bibliografice
În decursul anului 2014 au fost fişate toate periodicele curente intrate în colecţiile
bibliotecii, au fost postate pe site-ul bibliotecii toate lucrările bibliografice realizate în
perioada 1998-2014 (http://www.bjiasi.ro/pagina-cititorului/anuare-bibliografii/) şi au fost
elaborate lucrări bibliografice ca:
- Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2008
- Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2009
- Apariţii editoriale ieşene – 2012
- Apariţii editoriale ieşene – 2013
Au fost soluţionate toate cererile adresate de utilizatori în anul 2014. Bibliografii şi
cercetări mai importante realizate în anul trecut, au fost:
a) cercetări bibliografice:
Cărţi din domeniul istoriografiei şi culturii editate la Iaşi în anul 2012 (la solicitarea
BCU Cluj, pentru Anuarul Istoriografic al României); Artişti plastici ieşeni (la solicitarea
domnului Dan Tudor, care elaborează un Dicţionar al artiştilor plastici)
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b) bibliografii: Pictura rupestră. Arta preistorică (volume); Cultura Cucuteni
(volume); Ioan şi Viorica S. Constantinescu (articole); Danilo Kis (volume şi articole);
Fabrica de Ţigarete Iaşi (articole); Articole despre rectorul UMF Iaşi, 2013; Stereotipul de
gen în reclamele TV (volume şi articole); Antreprenoriat feminin (volume); Iaşi, sec. XIX, în
literatură, cultură (volume); Romane româneşti recente (volume şi articole)
Informarea comunitară
Centrul de Informare Comunitară a avut în vedere satisfacerea directă şi on-line a
intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare ale utilizatorilor, prioritar pe
următoarele domenii: administraţie publică locală şi centrală; structuri, organizaţii şi instituţii
locale, naţionale şi internaţionale; istoric UE, evoluţii contemporane şi perspective ale
dezvoltării; organisme, instituţii, politici, programe, proiecte şi legislaţie din spaţiul UE; etape
şi cerinţe ale aderării şi integrării României în UE; drepturile omului şi protecţia juridică a
drepturilor omului; asistenţă şi protecţie socială; servicii şi utilităţi publice la nivelul
comunităţii locale.
Numărul utilizatorilor direcţi a ajuns în acest an la 1.470, numărul informaţiilor
solicitate fiind de 3.316. Cei 1.147 utilizatori virtuali unici prin intermediul paginii de
facebook au solicitat 2.154 de informaţii.
Şi în anul 2014 s-au păstrat cele patru direcţii principale de informare:
I.

Informare Locală: 915 solicitări de informaţii rezolvate.

II. Informare şi documentare internaţională: 331 solicitări de informaţii rezolvate.
III. Informare şi documentare europeană: 1653 solicitări de informaţii rezolvate.
IV. Informare şi documentare pentru Consiliului Europei: 417 informaţii despre
publicaţiile Consiliului Europei, despre CEDO etc.
Împrumut interbibliotecar
În ceea ce priveşte împrumutul interbibliotecar, s-au înregistrat 88 de solicitări, din care:
7 rezolvate (4 ale utilizatorilor bibliotecii noastre şi 3 de la bibliotecile judeţene din
Constanţa, Bacău şi Râmnicu Vâlcea) şi 81 de solicitări nerezolvate, ca urmare a lipsei
titlurilor din fondul informaţional al bibliotecii noastre sau a blocării periodicelor pentru
titlurile solicitate din acest tip de publicaţii.
Coordonarea metodică a bibliotecilor din judeţul Iaşi
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a coordonat şi în 2014 activitatea bibliotecilor
publice de pe raza judeţului Iaşi prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin
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proiecte şi acţiuni de îndrumare profesională, astfel că, în primul trimestru din anul trecut, s-a
lucrat la colectarea şi prelucrarea datelor statistice a bibliotecilor din judeţ, pentru
determinarea indicilor şi indicatorilor pentru fiecare bibliotecă. De asemenea, s-au colectat
datele în vederea completării CULT I atât la nivelul bibliotecii judeţene, cât şi pentru fiecare
bibliotecă din reţea, date ce au fost trimise la Direcţia Judeţeană de Statistică. Coordonarea
activităţii bibliotecilor publice din judeţul Iaşi a fost făcută în cea mai mare parte prin
facilităţile oferite de informatizarea bibliotecilor, care au permis încărcarea datelor privind
activitatea zilnică şi, implicit, monitorizarea lor pe Google Drive.
Privind deplasările la bibliotecile din judeţ în vederea îndrumării profesionale, în anul
2014 au fost vizitate 23 de biblioteci.
Au fost organizate cursuri cu bibliotecarii pentru a utiliza Google Drive şi, în cadrul
proiectului BIBLIONET, au mai fost dotate 3 biblioteci – Grozeşti, Dancu, Lunca Cetăţuii –
cu echipamentul complet pentru deschiderea centrelor de internet (4 calculatoare,
1 imprimantă, 1 ecran proiecţie, 1 proiector, 1 scaner, 4 camere web, 4 căşti cu microfon).
Comunicarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii
O altă funcţie specifică importantă ce decurge din misiunea pe care o îndeplineşte
biblioteca publică este aceea de a oferi membrilor comunităţii servicii gratuite de împrumut a
documentelor la domiciliu şi de consultare a acestora în săli sau module/zone de lectură, de
documentare, informare comunitară, lectură şi educaţie, prin secţii, filiale ori puncte de
informare şi împrumut.
În cadrul Bibliotecii funcţionează mai multe secţii care se adresează unui public
diversificat, patru filiale aflate în cartierele: Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari şi Tătăraşi,
precum şi şapte puncte de împrumut la Căminul de bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, Asociaţia Nevăzătorilor din România –
Filiala Iaşi, Centrul Cultural Multifuncţional pentru vârsta a III-a (Billa), Căminul de
Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” Iaşi, Spitalul de Neurochirurgie, Centrul de Plasament
„Veniamin Costache”.
Biblioteca „Gh. Asachi” a pus la dispoziţia utilizatorilor în anul 2014 un fond total de
560.101 u.b., din care 347.476 cu acces liber la raft pentru informaţii, studiu şi loisir şi a
prestat următoarele servicii:


înscrierea, informarea şi orientarea utilizatorilor;



prezentarea secţiilor şi serviciilor de bibliotecă;
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împrumutul documentelor la săli şi domiciliu;



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



rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail;



îndrumare privind regăsirea documentelor/informaţiilor adecvate, necesare
întocmirii diverselor referate, lucrări de specialitate;



referinţe şi publicaţii periodice la sală de lectură;



bibliografii la cerere şi îndrumare în lectură;



referinţe pe diverse teme şi subiecte de interes;



cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi Internetului;



tehnoredactări/scanări/xeroxare documente;



organizarea unor manifestări/activităţi cultural-educative în colaborare cu
diverse instituţii de învăţământ si educaţie;



efectuarea unor vizite în exterior pentru susţinerea unor sesiuni de orientare,
instruire/informare şi promovare cu privire la serviciile şi colecţiile pe care le
oferă biblioteca.

Pentru biblioteca noastră, anul 2014 a constituit un an al revenirii la rolul de centru
informaţional, cultural şi educaţional, liber consfinţit de către membrii comunităţii ieşene. Din
cele 347.476 u.b., din colecţiile bibliotecii cu acces liber la raft, un număr de 241.533
documente au fost împrumutate utilizatorilor (deci un procent de utilizare a colecţiilor de circa
70%). Prin urmare, după cum reiese din tabelul de mai jos, în 2014 utilizatorii au împrumutat
cu aproape 90.000 mai multe documente faţă de 2013.
Documente difuzate 2013, 2014
300000

2013
2014

200000

Documente difuzate in 2014
la săli / la domiciliu
52,681

100000
0

2014
2013
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Comunicarea colecţiilor a înregistrat în 2014 un plus de 85.918 u.b. – 55%, faţă de 2013.
Documente difuzate
American Corner

2013
.

2014
4506

Săli (artă, lectură,
periodice)

25.764

52.681

Adulţi

24.487

48.493

Copii

12.052

21.469

Filiale

93.312

97.866

-

16.518

155.615

241.533

Puncte de împrumut
TOTAL

Din totalul de 241.533 documente difuzate în 2014, majoritatea a fost constituită din
cărţi (219.499) apoi publicaţii seriale (17.521) şi alte documente (4.513) iar 52.681 (u.b.) au
fost consultate în săli şi 188.852 (u.b.) au fost împrumutate la domiciliu.
După limba în care sunt tipărite documentele existente în colecţiile celor patru filiale,
situaţia împrumuturilor în anul precedent a fost următoarea:

Din total documente împrumutate:
241533 (u.b.)

în limba română:
238.737 u.b.

engleză: 1.089 franceză: 968
germană: 534 spaniolă: 108
rusă:15

în alte limbi:
82 u.b.

În funcţie de conţinutul documentelor împrumutate de către utilizatori în anul
2014, se constată că preferinţele Germană:
lor s-au49 (u.b.)
îndreptat către literatura universală 79.666 ub
(32,98%), literatura română 48.146 ub (19,93%), critică şi istorie literară/antologii 35.451 ub
(14,67%), generalităţi 16.470 ub (6,81%), publicaţii pentru copii şi tineret 15.260 ub (6,31%),
medicină 8.409 ub (3,48%) filosofie/psihologie 4.882 ub (2,02%), domenii urmate de
matematică, fizică, biologie, chimie, istorie, geografie, arheologie etc.
În cursul anului 2014 s-a realizat documentaţia pentru clasare de publicaţii propuse
pentru a face parte din Patrimoniul Naţional, documentaţie ce a fost trimisă la Bucureşti.
Raportul în cifre se prezintă astfel:
- 231 cereri de clasare
- 231 rapoarte de expertiză
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- 231 fişe standard
- 267 fişe analitice
- 267 copii după registrul inventar
- 824 fotografii după cărţile propuse spre clasare.
Alte servicii oferite publicului în 2014:
Rezervări documente pentru utilizatori (telefonic, e-mail): 4.120
Îndrumarea utilizatorilor, oferirea de informaţii, referinţe:
Sesiuni OPAC:

22.325

Cereri de informaţii:

19.571

Referinţe/bibliografii: solicitate: 33.939
Copii xerox & listări:

4.513 file

Servicii în exterior: 8 sesiuni de informare/ promovare a colecţiilor şi serviciilor oferite
de bibliotecă în diferite şcoli, licee şi grădiniţe.
Sesiuni de instruire referinţe electronice & Internet: 82 h
Centre INTERNET
În condiţiile în care conducerea bibliotecii a hotărât suplimentarea/redistribuirea
calculatoarele aferente Centrelor Internet aparţinând bibliotecii, se observă că în anul 2014,
atât numărul utilizatorilor care le-au frecventat cât şi sesiunile de accesare a diverselor
domenii electronice de pe sursele WEB au crescut considerabil faţă de anul precedent.
Utilizatori centre internet

2013

2014

Sediul central

4.961

8.404

Filiale

8.849

12.687

TOTAL

13.810

21.091

După cum reiese din tabelul de mai sus, numărul utilizatorilor care au accesat serviciile
centrelor de internet a crescut în raport cu 2013 cu 52,72%
Sesiuni internet
Sediul central

2013
8.675

2014
7.990

Filiale

10.899

17.551

TOTAL

19.574

25.541
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Gestionarea colecţiilor
Până în luna aprilie, personalul Biroului Împrumut adulţi s-a implicat într-o serie de
activităţi preliminare, necesare desfăşurării verificării fondului de publicaţii. Aceste activităţi
au presupus în principal selectarea unui număr de peste 12.000 volume pentru a fi scoase din
gestiune (uzate fizic sau moral) sau pentru legătorie.
În luna aprilie a început efectiv verificarea gestionară, care a durat până la data de
21.07.2014 (termenul limită era de 28.10.2014). În cadrul acestei operaţiuni s-a împărţit
catalogul gestionar pe săli, s-a trecut apoi la bifarea cărţilor de la raft pe fişele de gestiune, iar
cărţilor trecute pe listinguri li s-au scos fişele, s-au ordonat numeric şi s-au bifat în Registrul
Inventar al secţiei.
În tot acest timp a continuat în paralel şi lucrul cu publicul. La Centrul de Înscriere
activitatea a continuat în mod normal, iar în cadrul biroului sălile au fost închise pe rând, la
sfârşitul lunii iunie închizându-se şi ultima sală.
După bifarea cărţilor de la raft s-a trecut la reorganizarea catalogului gestionar,
rezolvarea neclarităţilor, căutarea dubletelor, întocmirea borderourilor cu cărţile propuse
pentru casat, notificarea acestora în calculator şi calcularea valorii lor.
În urma verificării gestionare au fost triate peste 12.000 volume pentru casat şi legat.
S-au întocmit borderourile pentru un număr de 5.802 volume propuse pentru casare, urmând
ca în anul 2015 să se întocmească borderourile şi pentru restul de volume selectate pentru
casare. Au fost reparate 452 volume. Pentru a fi repuse în circulaţie volumele de la legătorie,
s-au generat coduri de bare care au fost lipite pe cărţi.
Începând cu 1 septembrie 2014, la Depozitul Central al bibliotecii a fost demarată
verificarea gestionară (ce are loc la o perioadă de 10 ani).
Până la data prezentului raport s-au verificat un număr de 173.410 de volume dintr-un
total de 237.725 (carte veche şi patrimoniu 18.069; col. barou 2.769 vol.; depozit liber 47.060
vol.; carte curentă de format 110.937; publicaţii periodice 15.413).
Pentru recuperarea publicaţiilor nerestituite de către cititorii care au împrumutat la
domiciliu documente din colecţiile filialelor, s-au trimis 967 somaţii.
În urma acestui demers, publicaţiile împrumutate şi nerestituite la timp au fost
recuperate în procente diferite, conform datelor din tabel.
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Somaţii

%

Filiala „ Vasile Alecsandri”
Filiala „Mihail Sadoveanu”

281
216

50%
85%

Filiala „Garabet Ibrăileanu”
Filiala Ateneu

217
253

30%
46,6%

Biroul Filiale

Legătoria - este un loc specific în cadrul bibliotecii desfăşurând activităţi al căror
principal scop este aducerea cărţilor în forma optimă pentru consultarea acestora de către
beneficiari, sprijinind astfel activitatea de comunicare a colecţiilor.
Activităţile desfăşurate la atelierul de legătorie contribuie la conservarea documentelor,
la păstrarea informaţiilor prin refacerea suportului material pe care sunt imprimate. Pe lângă
activitatea de recondiţionare cărţi, legătoria asigură legarea şi broşarea în volume a
periodicelor, ziarelor şi revistelor din colecţiile bibliotecii, aplicarea colţurilor pe stocurile noi
de cărţi, legarea documentelor contabile şi a celor specifice birourilor şi compartimentelor
instituţiei.
De asemenea, confecţionează diverse tipuri de cutii pentru fişa cărţii şi inventar, buline
pentru cărţi, plicuri pentru fişa cărţii, indicatoare de raft pentru secţiile bibliotecii, plastifiază
permisele de intrare în bibliotecă.
În anul 2014 s-au efectuat următoarele lucrări de legătorie:
Cărţi reparate şi legate

1.752

Ziare legate şi broşate

214

Permise plastifiate

8.000

Plicuri pentru fişa cărţii

6.000

Aplicare colţuri stocuri noi carte

15.000

Confecţionare fişe inventar cărţi

7.000

Legare registre documente specifice

120

Confecţionare cutii carton pentru fişa cărţii şi inventar

31

Capsare broşuri, pliante diverse manifestări
Plastifiat numere de ordine săli lectură

1.069
115

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
Până la finalul anului 2014 au fost demarate şi se desfăşoară normal toate programele
din Planul de Management, concomitent cu altele, cu totul noi. Totalul cuprinde atât
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programele şi proiectele care se derulează cu periodicitate (săptămânal, lunar, trimestrial şi
semestrial), devenind în timp mărci ale bibliotecii, cât şi cele sezoniere, precum ediţia I a
„Festivalului Teodorenii” (organizat în cadrul FIE 2014, cu finanţare de la Primăria
Municipiului Iaşi), ediţia I a Concursului de volume colective de proză destinat elevilor „Ionel
Teodoreanu”, „Sărbătorile Iaşului” 2014 (cu finanţare de la Primăria Municipiului Iaşi). Tot
în acest an, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost selectată în cadrul proiectului „Raftul cu
iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, finanţat prin Granturile SEE
2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România – prin intermediul căruia Biblioteca va
beneficia de intervenţie personalizată complexă în profesionalizarea muncii cu voluntarii şi
dezvoltarea capacităţii de a implementa programe de voluntariat.
Revista Asachiana, editată de Biblioteca Judeţeană Iaşi, a fost recompensată cu premiul
Biblos al Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău. Acest premiu evidenţiază
capacitatea Bibliotecii de a lucra la standarde ridicate.
Enumerăm, mai jos, proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul
instituţiei cu cea mai mare amploare şi care au totalizat cel mai mare număr de participanţi:

Festivalul Internaţional al Educaţiei (FIE), Ediţia a II-a, 2014. În perioada 20-28
iunie 2014, Biblioteca Judeţeană Iaşi a organizat, sub egida FIE, o serie de nouă evenimente
distincte, având în centru cartea, lectura şi creaţia literară. Evenimentele s-au adresat atât
specialiştilor din biblioteci şi industria cărţii, cât şi publicului larg. Dimensiunea
internaţională a acestor manifestări a fost dată de participarea unor invitaţi din Republica
Moldova şi Ucraina, la Salonul de Carte sau Concursul de epigramă. O parte dintre
evenimentele derulate sub egida FIE au fost organizate fie prin cofinanţarea oferită de
Primăria Municipiului Iaşi, fie s-au folosind resurse din bugetul propriu sau ale partenerilor
atraşi în organizarea evenimentelor:
Concursul Internaţional de epigramă şi poem ironic „Tâmâie şi Otravă” (20 iunie
2014, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de Lectură). Organizat în parteneriat cu Asociaţia
Literară „Păstorel” Iaşi, concursul s-a adresat creatorilor din ţară şi străinătate, mai puţin cei
din judeţul Iaşi, şi a inclus două secţiuni: epigramă şi poem ironic. La festivitatea de premiere,
invitaţi speciali au fost regizorul Bogdan Ulmu şi actriţa Erica Moldovan. În acelaşi registru,
seara a inclus şi vernisajul unei expoziţii de caricatură semnată Costel Pătrăşcan.
Simpozionul Naţional „Iaşii Teodorenilor” (26 iunie 2014, Biblioteca Judeţeană Iaşi,
Sala de Lectură). Organizat în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
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evenimentul a adus în atenţia publicului două personalităţi emblematice pentru Iaşi: Ionel şi
Păstorel Teodoreanu, fiind abordate teme legate de viaţa şi opera celor doi scriitori, precum şi
de importanţa acestora în contextul cultural ieşean şi moldovenesc. Simpozionul s-a încheiat
prin publicarea volumului Iaşii Teodorenilor la editura Tritonic.
Vernisajul expoziţiei retrospective „Portretul unui artist ieşean – Mircea Ispir (19392005)” (25 iunie 2014, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de Lectură) a fost prezidat de criticul
de artă Valentin Ciucă. Evenimentul a avut în prim plan portretul compozitorului, pianistului,
violonistului, pedagogului şi dirijorului George Enescu (realizat de pictorul Mircea Ispir).
Aniversarea a 9 ani de la înfiinţarea American Corner Iaşi (26 iunie 2014, Biblioteca
Judeţeană Iaşi, Sala American Corner) a constituit un prilej de prezentare a celor mai
importante programe derulate de American Corner Iaşi, dar şi un mod de a mulţumi
colaboratorilor şi partenerilor. Programul a inclus English through Role-Play!, moment
susţinut de elevi de la Şcoala Junior, American Movie Reviews – profesori de la Facultatea de
Teatru şi participanţi la American Corner’s Movie Club, Seniors on Stage! – interpreţi:
pensionarii absolvenţi ai Cursului de limbă engleză pentru seniori Volunteers Shine Moments!
– voluntarii au împărtăşit din experienţa câştigată în cadrul programului de voluntariat
desfăşurat la American Corner şi Childhood Memories: Mark Twain vs Ionel Teodoreanu –
eseuri în limba engleză în lectura autorilor, liceeni ieşeni. Participanţi: peste 100 la toate
activităţile.
Zilele artelor vizuale est-asiatice (27-28 iunie 2014, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sediul
central). Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu asociaţiile ieşene „RoKoria” şi
„Himawari” şi a avut ca temă aspecte legate de arta şi civilizaţia a două ţări est-asiatice:
Japonia şi Coreea de Sud. Programul a cuprins: seară de film coreean, precum şi o serie de
ateliere pe teme de dans japonez, origami, desen manga-cibi şi pictură în acuarelă din cultura
est-asiatică).
Sărbătorile Iaşului, Ediţia 2014. În perioada 8-24 octombrie 2014, Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi” a organizat, în cadrul Sărbătorilor Iaşului, o serie de evenimente
distincte, având ca teme oraşul Iaşi: oamenii, istoria şi valorile culturale locale. Evenimentele
s-au adresat mediului cultural ieşean, precum şi reprezentanţilor unor organizaţii de
învăţământ şi cultură din Iaşi. În acelaşi timp, s-a adresat, prin lansarea a două concursuri,
elevilor din judeţul Iaşi. Dimensiunea academică a acestor manifestări a fost dată de
organizarea unui simpozion dedicat scriitorului Mihail Sadoveanu, la care au participat
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invitaţi din spaţiul academic din Iaşi, Suceava, Bacău, personalităţi recunoscute prin cărţile
publicate şi prin modernitatea metodelor adoptate în scriitura critică. Astfel, sub genericul
„Iubitor de Iaşi”, prin cofinanţarea oferită de Primăria Municipiului Iaşi au fost organizate
şase evenimente, după cum urmează:
1) Concursul de eseuri originale „Iubitor de Iaşi” (8-18 octombrie 2014, Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi”, online via e-mail). Concursul a fost lansat pe data de 8 octombrie
2014, scopul urmărit fiind promovarea interesului elevilor pentru cunoaşterea istoriei Iaşului
şi a valorilor culturale locale. Lucrările au fost trimise pe e-mail, iar până la data limită de
trimitere a lucrărilor, respectiv 19 octombrie, s-au primit 45 de lucrări, dintre care 34 au
îndeplinit condiţiile de eligibilitate. Au fost premiate cele mai bune trei lucrări, juriul
punctând conţinutul ideatic, gradul de originalitate şi calitatea generală a exprimării. Comisia
de jurizare a mai decis acordarea a trei premii speciale. Premiile pentru celor mai bune trei
eseuri au constat în câte un eBook Reader, iar cele trei premii speciale au constat în pachete
de cărţi.
2) „Iubitor de Iaşi” – Conferinţă şi dezbatere despre literatura, istoria şi arhitectura
Iaşului (21 octombrie 2014, ora 13.00, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de Lectură). Tema
conferinţei a fost dată de importanţa oraşului Iaşi în cultura românească. Astfel, sub genericul
„Memoria literaturii ieşene de la Dosoftei la G. Topârceanu”, scriitorul şi muzeograful
Constantin Parascan, urmărind paşii poeţilor, prozatorilor, criticilor şi istoricilor literari
români prin Iaşul memorial a surprins, în fapt, istoria literaturii române de la începuturi până
astăzi. Cea de a doua prelegere a fost susţinută de istoricul şi cercetătorul Sorin Iftimi, de la
Muzeul de Istorie al Moldovei din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi, care
a vorbit audienţei despre simbolurile oraşului Iaşi.
3) Concurs-maraton adresat liceenilor „Şi eu cunosc Iaşul!” – concurs interliceal, pe
echipe (22 octombrie 2014, ora 12.00, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de Lectură). Concursul
a constat într-o succesiune de întrebări de cultură generală despre istoria oraşului Iaşi,
monumentele şi oameni săi, întrebări care au fost formulate din bibliografia comunicată odată
cu lansarea concursului. La concurs s-au înscris cinci licee din municipiul Iaşi: Colegiul
Naţional, Colegiul „Costache Negruzzi”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul
Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” şi Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu”. Echipajele au fost
formate din câte trei elevi de la fiecare liceu participant. Premiile acordate au fost în valoare
de 4605 lei (Premiul I: 1800 lei; Premiul II: 1350 lei; Premiul III: 1050 lei; 2 Menţiuni
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constând în pachete de cărţi despre Iaşi; Premiul special pentru public pentru cea mai
originală formă de susţinere: 200 lei).
4) Lansarea volumului „Iaşii Teodorenilor şi lumea mare”: viaţa şi opera lui Ionel şi
Păstorel Teodoreanu (23 octombrie 2014, ora 17.00, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de
Lectură). Volumul Iaşii Teodorenilor şi lumea mare, coordonat de prof. univ. dr. Constantin
Dram de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cuprinde comunicările prezentate la
Simpozionul „Iaşii Teodorenilor”, organizat de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi în
cadrul celei de a doua ediţii a Festivalului Internaţional al Educaţiei 2014.
5) Simpozion „Mihail Sadoveanu – perioada ieşeană”: simpozion pe tema vieţii şi
operei scriitorului Mihail Sadoveanu, precum şi a importanţei sale în contextual cultural
ieşean şi moldovenesc (24 octombrie 2014, ora 15.00, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de
Lectură). Simpozionul „Mihail Sadoveanu – perioada ieşeană”, organizat în parteneriat cu
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România şi Facultatea de Litere din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, a adus în atenţia publicului pe marele prozator Mihail Sadoveanu,
pentru care perioada ieşeană a însemnat cea mai fertilă perioadă de creaţie, din toate punctele
de vedere. Este nu numai perioada în care se scriu cele mai multe dintre titlurile sadoveniene
ci, totodată, acum sunt anii de vârf ai capodoperelor, unele dintre ele, precum Hanu-Ancuţei,
Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă, Baltagul, Creanga de aur, Fraţii Jderi intrând
definitiv într-un spaţiu privilegiat al spiritualităţii româneşti. Manifestarea a reunit voci
avizate din spaţiul academic din Iaşi, Suceava, Bacău, personalităţi recunoscute prin cărţile
publicate şi prin modernitatea metodelor adoptate în scriitura critică. Iniţiatorul şi
coordonatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Constantin Dram de la Facultatea de Litere
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
6) Festivitatea de premiere a Concursului de eseuri originale „Iubitor de Iaşi” şi a
Concursului-maraton interliceal „Și eu cunosc Iaşul!” (6 noiembrie 2014, ora 13.00,
Biblioteca Judeţeană Iaşi, Sala de Festivităţi). În alocuţiunile rostite cu această ocazie,
invitaţii au vorbit despre rolul şi importanţa Iaşului ca centru universitar şi cultural. Premiile
celor două concursuri iniţiate cu ocazia Sărbătorilor Iaşului au fost înmânate câştigătorilor de
către directorul Bibliotecii Judeţene Iaşi, Dan Doboş, şi scriitorii Constantin Parascan şi
Bogdan Mandache.
Premiile pentru cele mai bune trei eseuri au constat în câte un eBook Reader şi au fost
acordate următorilor concurenţi: Șerban Mihai Bursuc, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi; Andrei Ciobanu, Colegiul Naţional Iaşi; Miruna Moişanu-Costinescu, Colegiul
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„Costache Negruzzi”, Iaşi. Juriul a mai acordat trei premii speciale următorilor participanţi:
pentru originalitate: Mara Caluschi, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi; pentru concepţia
idealistă a lucrării: Lucian-Valeriu Iliescu, Colegiul „Costache Negruzzi”, Iaşi; pentru
caracterul reflexiv al lucrării: Ștefana-Alexandra Tiba, Colegiul Naţional Iaşi.
Câştigătorii concursului-maraton pentru liceeni „Şi eu cunosc Iaşul!” au fost:
Locul I (1800 lei): echipa Colegiului Naţional Iaşi, formată din elevii: Mălin-Constantin
Melinte, Rareş-Costin Munteanu, Tudor Popescu, prof. coord. Vasile Buznosu.
Locul II (1320 lei): echipa Liceului Teoretic „G. Ibrăileanu” Iaşi, formată din elevii:
Alondra-Andreea Bulgaru, Maria-Elena Cornea, Anca-Ioana Vîrgă, prof. coord. Mihai Carp.
Locul III (1040 lei): echipa Colegiului „C. Negruzzi” Iaşi, formată din elevii: VictorIoan Avasilcăi, Valeriu-Lucian Iliescu, Oana-Ștefania Pintilii, prof. coord. Carmen Radu.
Locul IV (pachete de cărţi): echipa Liceului Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” Iaşi,
alcătuită din elevii: Adelina-Georgiana Mahu, Sorin-Mihai Matasaru, Moldovanu Ovidiu,
prof. coord. Cezar Furtună.
Locul V (pachete de cărţi): echipa Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, alcătuită
din elevii: Andreea-Maria Elenescu, Mihaela Loghin, Gabriela Roşca, prof. coord. Ștefania
Hănescu.
Premiul pentru cea mai originală formă de susţinere (200 lei) a fost acordat
susţinătorilor echipei Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
Opening Opportunities. Lansat în noiembrie 2013, proiectul pilot de orientare în
carieră pentru liceeni Opening Opportunities, organizat la nivel naţional de Biblionet şi
TechSoup România cu sprijinul Microsoft România, a fost lansat la nivelul judeţului Iaşi în
luna martie 2014. Prin implicarea unui număr de 7 licee ieşene, acest proiect a presupus, în
perioada de pregătire, cât şi după lansarea sa, contactarea partenerilor, gestionarea
comunicării cu profesorii coordonatori, dar şi cu ONG-urile organizatoare şi administrarea
contului de pe platforma online.
Şcoala Altfel. Manifestările prilejuite de Săptămâna Şcoala Altfel (7-11 aprilie 2014) au
inclus ateliere interactive, vizite la bibliotecă şi concursuri. Organizate în parteneriat cu 25 de
instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee), la sediul central şi
filialele bibliotecii sau în şcoli, activităţile din această săptămână au totalizat peste 750 de
participanţi.

31

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ Gh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2014

Scriitorii Iaşului -- a inclus organizarea unui număr de 16 lansări de carte, recitaluri,
întâlniri cu scriitorii.
Culorile cărţii -- a inclus 9 activităţi ale Clubului „Iubitor de Iaşi”, cât şi expoziţii de
desene cu personaje din cărţi, scenete adaptate.
Cât de departe e America? American Corner Iaşi a lansat Caravana American Corner
în şcoli şi licee, un program de promovare a resurselor oferite de acest compartiment în şcoli
şi licee din municipiul Iaşi. În total, programul a inclus un număr de 6 prezentări şi sesiuni
interactive. Petrecerea de Halloween organizată de American Corner a atras un public de 115
participanţi, iar concursul de creaţie literară în limba engleză Winter Wonderland – 80 de
participanţi.
Cerneală şi celuloid -- American Corner’s Movie Club a inclus un număr de 8 proiecţii
de film.
Viaţă şi Spiritualitate -- Până la finalul anului 2014, în proiectul Viaţă şi Spiritualitate
în cadrul căruia se desfăşoară BiblioZen – Iniţiere în spiritualitatea contemporană, au fost
organizate 7 conferinţe şi ateliere.
Cursuri pentru comunitate -- au inclus: cursuri de limba engleză pentru copii (English
Junior: 410 participanţi); curs de limba engleză pentru seniori (English Senior: 142
participanţi); ateliere de origami pentru copii (213 participanţi); curs de antreprenoriat (Just
Business, First Steps: 138 participanţi); curs de fotografie (54 participanţi) etc. În total, aceste
cursuri au adus un număr de peste 1.600 de participanţi.
Club Lady, lansat în cadrul programului Biblioteca şi Societatea, în luna martie 2014, a
ocazionat opt întâlniri cu doamnele Iaşului, 2 invitaţii ale organizatorilor în cadrul emisiunii
„Bună dimineaţa, Moldova!” şi un reportaj în cadrul Jurnalului Regional de la TVR Iaşi.
b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei
Salonul Internaţional de Carte Românească, Ediţia a XXII-a (20-21 iunie 2014,
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi), organizat în cadrul FIE 2014, s-a derulat sub genericul
„Biblioteca interzisă” şi a debutat cu vernisajul unei expoziţii cuprinzând volume din
colecţiile Bibliotecii Judeţene Iaşi şi ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

32

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ Gh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2014

Iaşi interzise în perioada comunistă. Salonul a inclus o sesiune de comunicări ştiinţifice cu
tema: Cenzura în bibliotecile româneşti şi o masă rotundă cu tema Gândirea Captivă.
Premierea concursului judeţean de volume colective de proză destinat liceenilor
„Ionel Teodoreanu” (21 iunie 2014, Parcul Copou). Iniţiat în toamna anului 2013 de
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, concursul de volume colective de proză „Ionel
Teodoreanu” s-a adresat elevilor de liceu din întreg judeţul Iaşi şi a ocazionat alcătuirea a
nouă antologii şi a unui volum de autor. Marele premiu a revenit celor de la Colegiul Naţional
Iaşi pentru volumul cu titlul Calea tainică (profesor coordonator: Doina Moraru). Premiul a
constat în tipărirea volumului, iar acordarea drepturilor de autor pentru fiecare elev care a
contribuit la volum a constat într-o tabără de vară.
Copoul Cărţilor (20-22 iunie 2014, Parcul Copou), organizat sub egida FIE, a oferit
publicului posibilitatea de a citi şi împrumuta cărţi, precum şi de a-şi face permis la
bibliotecă, la standul amplasat în Parcul Copou. Evenimentul a inclus şi activităţi de bookcrossing (schimb de cărţi gratuit, prin amplasarea de standuri unde vizitatorii pot lăsa o carte
şi îşi pot alege alta, la schimb).
Festivitatea de dezvelire a bustului lui Păstorel Teodoreanu (21 iunie 2014, Strada
Rece, Iaşi). Bustul epigramistului Alexandru Osvald Teodoreanu (1894-1964), cunoscut sub
pseudonimul Păstorel, este amplasat în scuarul din faţa celebrului restaurant Bolta Rece din
Iaşi.
Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT), Ediţia a II-a, 2014.
„Literatura secretă” este genericul manifestării organizate de Biblioteca Judeţeană în cadrul
celei de a II-a ediţii a FILIT, în cadrul căreia, în perioada 1-5 octombrie 2014, la Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi a fost amenajată expoziţia tematică de carte din Fondul Secret /
FOND „S” SPECIAL al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi (publicaţii interzise în
perioada regimului comunist). Vernisajul expoziţiei a avut loc pe 3 octombrie, invitat special
fiind Şerban Axinte, cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română „A. Phillipide” Iaşi
al Academiei Române, care a vorbit audienţei despre „decretul cenzurii” şi influenţa pe care
acesta l-a avut asupra literaturii.
Cartea Românească de pretutindeni. În cadrul proiectului Cartea Românească de
pretutindeni, în perioada 3-6 aprilie 2014, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a fost prezentă
la cea de a XVIII-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la
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Chişinău. La standul bibliotecii au fost prezentate publicului basarabean cele mai interesante
titluri din colecţiile noastre de profil, cei peste 5000 de vizitatori fiind încântaţi de contactul
cu cartea românească din partea dreaptă a Prutului. De asemenea, am fost prezenţi în cadrul
sesiunii de comunicări cu expunerea „Argument pentru o literatură a adolescenţei”, susţinută
de Dan Doboş, directorul instituţiei. În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 31 august - 4
septembrie 2014, Biblioteca Judeţeană a participat la cea de a XXIII-a ediţie a Salonului
Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, la Chişinău.
Cu aceeaşi ocazie a avut loc şi un târg, la care au fost prezente edituri din peste 20 de ţări.
Săptămâna Naţională a Voluntariatului. Proiectul a reunit activităţi de promovare a
voluntariatului în rândul tinerilor. Cu această ocazie au avut loc discuţii interactive cu elevi
despre voluntariat, despre ce înseamnă să fii voluntar, cum poţi deveni voluntar în cadrul unor
organizaţii, cum poţi deveni voluntar la bibliotecă, despre importanţa voluntariatului în
dezvoltarea personală. Activitatea s-a desfăşurat la Liceul Teoretic „Miron Costin”.
Poliţia şi Biblioteca Judeţeană merg la şcoală pentru siguranţa copiilor.
Parteneriatul încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a continuat şi în anul 2014. În
cadrul acestuia s-au derulat activităţi incluse în „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”,
„Copilărie fără delincvenţă” sau „Siguranţa ta contează!”, care au implicat peste 580 de elevi,
părinţi şi cadre didactice de la trei unităţi de învăţământ din Iaşi.
Şi eu scriu despre cărţi este un proiect iniţiat de Biblioteca Judeţeană în parteneriat cu
Penitenciarul Iaşi şi se desfăşoară la punctul de împrumut carte deschis în cadrul
Penitenciarului, unde Biblioteca Judeţeană a pus la dispoziţia persoanelor private de libertate
aproximativ 1.400 de volume din colecţiile proprii. Pentru a stimula lectura, proiectul le
propune acestora elaborarea unor recenzii pe baza cărţilor citite, care apoi vor fi publicate pe
pagina web a bibliotecii, pentru publicul larg. Tot în cadrul acestui proiect, lunar au loc
întâlniri cu persoana desemnată de bibliotecă, care au ca teme centrale atât discuţii pe
marginea recenziilor, cât şi despre diferite subiecte legate de procesul lecturării.
O carte pentru vârsta a treia, care îşi propune să valorifice posibilul parteneriat cu
centrele de cartier pentru pensionari, a fost materializat prin deschiderea a două puncte de
împrumut în cadrul Căminului de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” (Copou) şi Căminul
de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Bucium). Lunar, o persoană desemnată de
la Biroul Împrumut pentru Adulţi se deplasează la aceste unităţi pentru a împrospăta fondul de
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carte cu noutăţi. Activităţile de recreere pentru locatarii acestor cămine constau în prezentări
de carte, audiţii muzicale, întâlniri cu scriitori.
Cărţi în spitale a continuat şi în anul 2014, prin parteneriatul cu Spitalul de
Neurochirurgie.
b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
Târgul expoziţional „Destinaţii culturale la Iaşi” – organizat în perioada 31 ianuarie 2 februarie 2014, la Palas Mall. În cele trei zile, între orele 10.00-22.00, alături de cele mai
importante instituţii de cultură din Iaşi, Biblioteca Judeţeană şi-a promovat oferta culturală şi
evenimentele din anul 2014.
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău, ediţia a
XVIII-a, desfăşurat în perioada 3-6 aprilie 2014, la care Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” a
fost prezentă cu un stand, unde au fost prezentate publicului basarabean cele mai interesante
titluri din colecţiile noastre de profil, cei peste 5.000 de vizitatori fiind încântaţi de contactul
cu cartea românească din partea dreaptă a Prutului. De asemenea, am fost prezenţi în cadrul
sesiunii de comunicări cu expunerea „Argument pentru o literatură a adolescenţei”, susţinută
de Dan Doboş, directorul instituţiei.
FestudIS, organizat în perioada 8-11 mai 2014, la Casa Pogor, unde Biblioteca a fost
prezentă la Târgul ONG-urilor. Biblioteca a participat la acest festival alături de 20 de ONGuri. Au fost amenajate două standuri în vederea expunerii a circa 80 de titluri – fond de carte
mobil.
Festivalul Internaţional al Educaţiei (FIE), ediţia a II-a, desfăşurat în perioada 20-22
iunie 2014, a cuprins şi o serie de evenimente organizate de Biblioteca Judeţeană.
Manifestările au avut centru cartea, lectura şi creaţia literară şi s-au adresat atât specialiştilor
din biblioteci şi industria cărţii, cât şi publicului larg.
GFest 2014, ediţia a III-a, organizat în perioada 22-24 august 2014, la care Biblioteca
Judeţeană a fost şi unul dintre partenerii proiectului iniţiat de Asociaţia Studenţilor Chimişti
Ieşeni şi finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi. Biblioteca a fost prezentă şi de această dată cu un
stand de carte mobil (circa 110 titluri) şi un stand pentru acţiuni de book-crossing. Cei peste
450 de participanţi care au vizitat standul au primit informaţii despre programele şi proiectele
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bibliotecii, despre voluntariatul în bibliotecă, şi-au făcut permise, au citit sau au împrumutat
cărţi.
Salonul Internaţional de Carte Chişinău, ediţia a XXIII-a, organizat de Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, desfăşurat în perioada 31 august - 4 septembrie 2014, a fost
consacrat integrării europene a Republicii Moldova şi Anului „Dumitru Matcovschi”. Cu
aceeaşi ocazie a avut loc şi un târg, la care au fost prezente edituri din peste 20 de ţări.
Participarea şi implicarea Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” la această ediţie a fost răsplătită
cu două distincţii: „Premiul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova pentru valorificarea
şi promovarea moştenirii naţionale scrise şi contribuţia la organizarea SIC 2014” şi „Premiul
Biblos pentru Asachiana”, revistă editată de Biblioteca Judeţeană Iaşi.
Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT ), ediţia a II-a, 2014. La
FILIT 2014, Biblioteca Judeţeană a contribuit cu manifestarea „Literatura secretă”, în cadrul
căreia, în perioada 1-5 octombrie 2014, la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a fost amenajată
expoziţia tematică de carte din Fondul Secret / FOND „S” SPECIAL al Bibliotecii Judeţene
„Gh. Asachi” Iaşi (publicaţii interzise în perioada regimului comunist), al cărei vernisaj a avut
loc pe 3 octombrie. Participanţi: peste 250 persoane au vizitat expoziţia în cele 4 zile, iar la
vernisaj au participat 56 de elevi de liceu şi cadre didactice.
b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător

Toate proiectele derulate în anul 2014 (cu mici excepţii) au fost iniţiate de Biblioteca
Judeţeană în calitate de producător. Evident, mare parte dintre ele au fost realizate în
parteneriat cu alte entităţi: asociaţii culturale şi studenţeşti, ONG-uri, instituţii de învăţământ
preuniversitar şi universitar şi agenţi economici. Respectând ordinea din Planul de
management, enumerăm proiectele realizate în parteneriat:
1. Programul „Biblioteca şi Arta”
1.1. Proiectul „Scriitorii Iaşului”: Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iaşi,
Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi; Asociaţia Culturală „Moldavia” Iaşi; Asociaţia
„Universul prieteniei” Iaşi.
1.2. Proiectul „Culorile cărţii”: Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi –
Institutul de Pregătire Psihopedagogică şi Consiliere.
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1.3. Proiectul „Portativul literelor”: Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi –
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală şi Teatru.
1.4. Proiectul „Cerneală şi celuloid”: Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi –
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru.
1.5. Concurs de creaţie literară şi plastică „Autori copiii”: Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi.
2. Programul „Biblioteca şi Ştiinţa”:
2.1. Proiectul „Intersecţii”: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Iaşi;
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi.
2.2. Proiectul „Non-fiction, ce şi cum?”: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi.
3. Programul „Biblioteca şi Societatea”:
3.1. Proiectul „Carte şi tradiţie românească”: Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi – Muzeul Etnografic al Moldovei.
3.2. Proiectul „Cartea românească pretutindeni”: Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova; Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău.
3.3. Proiectul „Viaţă şi spiritualitate”: Asociaţia „Om Nou, Conştiinţă Nouă”
(BiblioZen); Asociaţia „ADERO” Iaşi.
3.4. Proiectul „Cât de departe e America?” (Ambasada Statelor Unite ale Americii la
Bucureşti; Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi).
3.5. Săptămâna Voluntariatului: Clubul de voluntari ai Bibliotecii Judeţene Iaşi;
Filiala Iaşi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.
4. Programul „Biblioteca ta”
4.1. Proiectul „Cărţi în spitale”: Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”
Iaşi.
4.2. Proiectul „O carte pentru vârsta a treia”: Asociaţia „Afect” Iaşi; Căminul de
Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” Iaşi; Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” Iaşi; Centrul Multifuncţional pentru Vârsta a Treia Iaşi.
4.3. Continuarea proiectului care vizează funcţionarea primei biblioteci din ţară
pentru nevăzători: Filiala Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
4.4. Proiectul „Biblioteci în parcuri”: Clubul de voluntari ai Bibliotecii Judeţene.
4.5. Proiectul book-crossing: Clubul de voluntari ai Bibliotecii Judeţene.
5. Programul „Hai la bibliotecă!”
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5.1. Proiectul „Dialoguri culturale”
5.2. „Şi eu scriu despre cărţi”: Penitenciarul Iaşi.
6. Programul „Biblioteca şi Internetul”:
6.1. Proiectul „epub, mobi”
7. Programul „Un singur Iaşi”:
7.1. Proiectul „O singură voce”
8. Festivalul „Teodorenii”: Primăria Municipiului Iaşi; Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi:
9. FIE 2014: Primăria Municipiului Iaşi; Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi.
10. FILIT 2014: Muzeul Literaturii Române Iaşi; Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi.
11. Cursuri pentru comunitate (IT, limbi străine copii şi seniori, origami, blogging,
scriere creativă, cursuri de pictură pentru copii etc.): cu sprijinul voluntarilor.
12. Sărbătorile Iaşului 2014: Primăria Municipiului Iaşi.
13. Concursul de volume colective destinat liceenilor „Ionel Teodoreanu” – ediţia I,
2014: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

c. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei
c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată
În cursul anului 2014, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii bibliotecii, cât şi
pentru eficientizarea acesteia, au fost organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi de
conducere şi de execuţie, precum şi transformări de posturi:
6 posturi de şef serviciu/birou
17 posturi de execuţie, din care 11 posturi pe perioadă nedeterminată şi
6 posturi pe perioadă determinată.
Au fost încetate 10 contracte de muncă, din care: 2 conform art. 56 din Codul Muncii,
lit. i (perioadă determinată), 1 persoană conform art. 61 lit. a (concediere disciplinară), 5
persoane conform art. 55 lit. b (cu acordul părţilor) şi 2 persoane conform art. 56 alin. 1 lit. C
(îndeplinirea cumulative a condiţiilor de vârstă standard).
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c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative

Decizia 65/16.05.2014 - Începând cu data de 19.05.2014 domnul Tudorachi Corneliu,
bibliograf în cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, a fost propus ca agent constatator,
împuternicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice de pe raza judeţului
Iaşi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul
Depozitelor legale locale, să constate contravenţiile şi să aplice amenzi contravenţionale Aprobat de Ministerul Culturii prin Ordinul 2640 din 25.09.2014.
Decizia 71/18.06.2014 - Începând cu data de 01.07.2014 s-a aprobat Nomenclatorul
arhivistic al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi reactualizat potrivit noii organigrame. confirmat prin adresa nr. SJANIS-3182-U/18.09.2014 a Arhivelor Naţionale, Serviciul
Judeţean Iaşi.
Decizia 106/30.09.2014 - Începând cu data de 01.10.2014 s-a constituit Comisia de
Selecţionare Arhivă, potrivit art. 29-30 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la
creatorii şi deţinătorii de documente şi întocmirea lucrării de selecţionare pentru documente
cu termene de păstrare expirate în perioada 1950-1968.
c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea comisiilor de conducere, a altor
organe colegiale în anul 2014
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial – 4 întruniri la datele: 10.02, 03.04, 22.07, 29.12
Comisia Paritară –2 întruniri la datele: 05.05, 14.10
Comisia de disciplină – 2 întruniri la datele: 10.07, 27.08
Comisia de determinare a consumului mediu de carburant autoutilitară – 1 întrunire la
data: 06.03
Consiliul de Administraţie – 2 întruniri la datele: 29.09; 17.10;
Consiliul Ştiinţific – modificat şi completat prin Decizia nr.255/30.12.2013 – 1 întrunire
la data: 28.02
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă – 1 întrunire la data: 10.02
Comisia de evaluare a publicaţiilor primite prin donaţii (câte donaţii s-au primit/nr. PV
donaţii) – 6 întruniri la datele: 10.01, 06.02, 05.03, 05.06, 12.06, 19.06
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Comisia permanentă de casare a documentelor de bibliotecă (nr. PV de casare) – 6
întruniri la datele: 05.02, 17.03, 05.05, 12.11, 05.12, 15.12
Comisia de achiziţie cărţi (nr. sesiuni achiziţii) – 39 întruniri la datele: 06.02, 21.02,
26.02, 27.02, 06.03, 12.03, 31.03, 03.04, 07.04, 07.04, 09.04, 24.04, 28.04, 29.04.214, 07.05,
07.05, 12.05, 19.05, 14.07, 14.07, 16.07, 27.08, 27.08, 27.08, 28.08, 24.09, 15.10, 15.10,
15.10, 05.11, 05.11, 10.11, 18.11, 25.11, 04.12, 05.12, 05.12, 05.12, 12.12
c.4. Perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare pentru conducere şi
restul personalului
În anul 2014 a fost organizat un curs de perfecţionare pentru angajaţi şi patru cursuri de
formare continuă:
- Cursul de perfecţionare „Biblioteconomie – tradiţie şi modernitate”, organizat de
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi, ale cărui
costuri au fost suportate din bugetul aprobat de ordonatorul de credite, la care au participat 16
angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, selectaţi din toate compartimentele
Bibliotecii, în urma identificării nevoilor.
- 3 cursuri de formare continuă, ale căror costuri au fost suportate de către organizatori
sau au fost cuprinse în proiecte cu finanţare externă şi anume:
a) Curs „Scrierea propunerilor de finanţare şi managementul proiectelor în contextul
programului Erasmus+”, organizat de ANPCDEFP, la care a participat un salariat de la
Serviciul Proiecte şi Programe Culturale, PR;
b) Sesiunea de instruire „Managementul Programelor de Voluntariat şi al Voluntarilor”,
organizat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în cadrul
Proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”,
finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, la care au
participat 2 angajaţi de la Serviciul Proiecte şi Programe Culturale, PR.
c) Curs „Introducing New and Improve Tehniques to Manage American Spaces”
(Viena), organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, la care a participat
un salariat de la Compartimentul American Corner din cadrul Serviciului Proiecte şi
Programe Culturale, PR;

40

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ Gh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2014

Lista nominală, durata şi tipul cursului de perfecţionare/formare profesională este
prezentată mai jos:
Pentru anul 2014 au fost întocmite fişele de evaluare ale performanţelor profesionale
individuale aferente fiecărui salariat al instituţiei, rezultând următoarele calificative:
 88 salariaţi – foarte bine,
 11 salariaţi – bine
Nu au fost acordate distincţii şi premii personalului, cadrul legislativ actual nepermiţând
acordarea acestora.

Nume şi prenume
participant

Funcţia

1

Baciu Cezar

Şef Birou DTP

2

Burdea Rodica

Şef Birou Împrumut
Adulţi

3

Cilof Lucia Mihaela

Bibliograf

4

Ciobanu Doina

Bibliograf

5

Doboş Dan Nicolae

Director

6

Donose Anca Simona

Bibliograf

7

Lazăr Alexandrina

Bibliograf

Mandache Mihai Bogdan

Redactor

Nr.
crt.

8
9

Denumirea cursului

„Biblioteconomie – tradiţie şi
modernitate” (Iaşi)

Tipul
cursului

perfecţionare

Durata

30 ore

Munteanu Veronica

Bibliograf

10

Morariu Mihaela

Bibliograf

11

Rădiţă Cristina

Bibliograf

12

Scîntei Maria

Bibliograf

13

Stog Cerasela Alina

Bibliograf

14

Teodorescu Ramona
Mihaela

Bibliograf

15

Tudorachi Corneliu

Bibliograf

16

Ungureanu Corina

Bibliograf

Zanet Elena

Bibliograf

Morariu Mihaela

Șef Serviciu PPC

Ciobanu Oana-Viorica

Bibliograf

Maftei Adriana

Bibliograf

17
18
19
20

„Scrierea propunerilor de finanţare
şi managementul proiectelor în
contextul programului Erasmus+”
(Iaşi)

formare

24 ore

„Managementul Programelor de
Voluntariat şi al Voluntarilor”
(Cluj Napoca)

formare

32 ore

„Introducing New and Improve
Tehniques to Manage American
Spaces” (Viena)

formare

24 ore

În 2014 s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 6 posturi de conducere, pentru: şef
Birou Desktop Publishing, Design şi Administrare WEB, Digitizare, şef Birou Împrumut
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pentru Copii, şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR, şef Birou Contabilitate,
Resurse Umane, şef Serviciu Săli de Lectură şi Depozit, şef Birou Împrumut pentru Adulţi.
În a doua parte a anului, a fost organizat, conform legii, concursul de promovare în grad
profesional pentru angajaţii care aveau cel puţin trei ani de activitate de la data ultimei
promovări şi au întrunit calificativul „foarte bine” pentru toată această perioadă, promovând
astfel în grad superior 4 salariaţi, astfel: 3 bibliografi au promovat de la gradul profesional I la
gradul profesional IA; 1 bibliograf a promovat de la gradul profesional II la gradul profesional I.
c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, subsemnatul Doboş Dan Nicolae, în calitate de director, declar că
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi dispune de un sistem de control intern/managerial a
cărui concepere şi aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile
publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în
condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de
încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol,
iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea
responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate
în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în
cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, precum şi în rapoartele de audit extern.
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate
prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările
ulterioare.
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Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de
control intern/managerial al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi este conform cu
standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise
ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terţiari de credite, direct subordonaţi,
rezultă că: biblioteca are sistem conform (toate standardele implementate).
Pentru următoarea etapă de raportare se va acorda o atenţie sporită aplicării acţiunilor
din planul de dezvoltare actualizat pentru 2015 asupra sistemului de control intern managerial
al bibliotecii.
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d. Situaţia economico-financiară a instituţiei
d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate

Bugetul de venituri (lei)
Denumirea indicatorilor

Prevederi Prevederi Încasări
iniţiale definitive realizate

Total venituri proprii şi subvenţii

4.530.280 4.662.690 4.656.073

Venituri din subvenţii

4.501.280 4.591.280 4.590.729

Secţiunea de funcţionare

4.369.280 4.459.280 4.458.754

Cod indicator - 43.10.09 - Subvenţii pentru instituţii
publice, din care:

4.369.280 4.459.280 4.458.754

- Cheltuieli de personal

3.287.280 3.276.000 3.275.474

- Cheltuieli cu bunuri si servicii

1.082.000 1.183.280 1.183.280

Secţiunea de dezvoltare

132.000

132.000

131.975

Cod indicator - 43.10.19 - Subvenţii pentru instituţii
publice destinate secţiunii de dezvoltare

132.000

132.000

131.975

29.000

69.700

65.344

6.000

7.500

7.245

0

500

500

23.000

61.700

57.599

0

1.710

0

Venituri proprii
Cod indicator - 33.10.50 - Alte venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi
Cod indicator - 37.10.01- Donaţii şi sponsorizări
Cod indicator - 37.10.50 - Alte transferuri voluntare
Cod indicator - 40.10.15 - Sume utilizate din excedentul
anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
Bugetul de cheltuieli

Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

4.531.990

4.662.690

4.657.775

Secţiunea de funcţionare
Titlul I - Cheltuieli de personal

4.399.990
3.287.280

4.530.690
3.276.000

4.525.800
3.275.474

Titlul II - Bunuri şi servicii

1.112.710

1.254.690

1.250.326

Secţiunea de dezvoltare

132.000

132.000

131.975

Cheltuieli de capital

132.000

132.000

131.975
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d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată
Plăţi
efectuate

Prevederi
definitive

Grad de
realizare (%)

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

4.662.690

4.657.775

99.89

Secţiunea de funcţionare

4.530.690

4.525.800

99.89

Titlul I - Cheltuieli de personal

3.276.000

3.275.474

99.98

Titlul II - Bunuri şi servicii

1.254.690

1.250.326

99.65

Secţiunea de dezvoltare

132.000

131.975

99.98

Cheltuieli de capital

132.000

131.975

99.98

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei
Prevederi Prevederi Încasări
iniţiale definitive realizate

Denumirea indicatorilor
Total venituri

29.000

69.700

65.344

6.000

7.500

7.245

0

500

500

Venituri proprii realizate din activitatea de bază specifică instituţiei
Cod indicator - 33.10.50 Alte venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi:
- Multiplicare documente pe suport de hârtie
- Imprimare de documente alb/negru şi color
- Emitere permise cu cod de bare, laminat şi
duplicate
Venituri proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei
Cod indicator - 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări

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

23.000

61.700

57.599

Parteneriat Ambasada SUA - American Corner

23.000

32.500

28.399

0

29.200

29.200

4.531.990 4.662.690

4.657.775

Parteneriat cu Municipiul Iaşi
Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)
Gradul de acoperire din surse atrase/venituri
proprii a cheltuielilor instituţiei (%)
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d.4. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor

Denumirea indicatorilor
Total venituri
Cod indicator - 33.10.50 - Alte venituri
din prestări de servicii şi alte activităţi

Grad de creştere a
Realizări Realizări surselor atrase/ veniturilor
2013
2014
proprii in totalul
veniturilor (%)
29.560

65.344

121

5.737

7.245

26

0

500

23.823

57.599

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

142

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
Prevederi
iniţiale
Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

4.531.990

4.662.690

4.657.775

Secţiunea de funcţionare

4.399.990

4.530.690

4.525.800

Titlul I - Cheltuieli de personal

3.287.280

3.276.000

3.275.474

Titlul II - Bunuri şi servicii

1.112.710

1.254.690

1.250.326

Secţiunea de dezvoltare

132.000

132.000

131.975

132.000

132.000

131.975

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

70.32

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total
Prevederi Prevederi
Plăţi
iniţiale definitive efectuate
Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

4.531.990 4.662.690 4.657.775

Secţiunea de funcţionare

4.399.990 4.530.690 4.525.800

Titlul I - Cheltuieli de personal

3.287.280 3.276.000 3.275.474

Titlul II - Bunuri şi servicii

1.112.710 1.254.690 1.250.326

Secţiunea de dezvoltare

132.000

132.000

131.975

Cheltuieli de capital

132.000

132.000

131.975

Ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total (%)
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d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie
Prevederi Prevederi
iniţiale definitive
Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

Plăţi
efectuate

4.531.990 4.662.690

4.657.775

Secţiunea de funcţionare

4.399.990 4.530.690

4.525.800

Titlul I - Cheltuieli de personal

3.287.280 3.276.000

3.275.474

Titlul II - Bunuri şi servicii

1.112.710 1.254.690

1.250.326

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

132.000

132.000

131.975

132.000

132.000

131.975

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%)

100

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

0

d.8. Cheltuieli pe beneficiar
Comparaţia situaţiei cheltuielilor pe beneficiar (cititor activ + participant la programe
culturale) pentru anul 2014 în raport cu 2013:
2013

2014

subvenţii (lei)
Total

4.289.721

4.590.729

116.064

186.041

36,95

24,67

Beneficiari
Cost/beneficiar (lei)

venituri proprii (lei)
Total
Beneficiari
Cost/beneficiar

29.560

65.344

116.064

186.041

0,25

0,35

Se observă o scădere accentuată a costului pe beneficiar, cu aproape 34% pentru
subvenţie. De remarcat însă este și faptul că biblioteca nu primește subvenții exclusiv pentru
lucrul cu publicul, ci are și alte misiuni importante, care nu pot fi cuantificate în funcție de
numărul de utilizatori.
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e) Strategia, programele şi implementarea
planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului
e.1. Scurtă analiză a programelor
Din păcate, structura impusă de lege pentru raportul managerial, structură pe care am
urmărit-o riguros în acest raport, nu este foarte adecvată activității de bibliotecă. Ceea ce
trebuie înțeles despre bibliotecă este că misiunea ei e profund diferită de cea a unei instituții
de spectacole și, ca urmare, activitatea ei nu poate fi evaluată preponderent după proiecte și
programe, ci după eficiența activității de zi cu zi din sălile de lectură și de împrumut, de la
serviciul de catalogare și de la cel bibliografic sau de la cel metodic. De altfel, există și o
disproporție evidentă, de unu la zece, între bugetele celor două tipuri de activități, cea mai
mare parte a banilor mergând către satisfacerea necesităților de informare, de studiu și de
loisir ale comunității ieșene și spre efortul de tezaurizare a culturii scrise din județul nostru.
Din acest punct de vedere, activitatea bibliotecii poate fi catalogată ca fiind excepțională
fiindcă în 2014 am avut cu 60 la sută mai multe vizite la bibliotecă decât în 2013, procent
care, credem noi, nu mai are nevoie de alte argumente. Menționăm că fiecare vizită este
documentată cu semnătura utilizatorului, deci acest procent nu este rezultatul unei estimări
sau a unei statistici generale și nu cuprinde utilizatorii site-ului www.bjiasi.ro, unde
contorizarea e discutabilă, ci doar pe cei care au beneficiat de serviciul direct de acces la
centrele Internet din sediile bibliotecii. Suntem extrem de încântați și de răspunsul comunității
la eforturile noastre de a stimula gustul pentru lectură.
Doi au fost factorii care au contribuit la acest succes. Primul a fost eficiența utilizării
banilor destinați reparațiilor și chiriilor, care ne-au permis extinderea sediului central și
consacrarea zonei „de la spirală”, odinioară latrină publică și loc de violuri odioase, într-un
spațiu curat, luminat, sigur, cu acces liber la mobilier, internet wi-fi și în care pulsează cultura
și dorința de cunoaștere. Tot aici trebuie subliniat sprijinul acordat de Consiliul Județean, atât
de partea executivă cât și de cea deliberativă, care a suplimentat în a doua jumătate a anului
2014 fondurile necesare reparațiilor și igienizărilor.
Un al doilea factor care a contribuit la creșterea numărului de vizite la bibliotecă a fost
preocuparea continuă pentru adecvarea colecțiilor la cerințele publicului. De mare importanță
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a fost și decizia strategică de a ne poziționa mai bine într-un Iași care are o mare densitate de
biblioteci școlare și universitare, cu a căror zestre de carte din domeniul științific și
educațional ne este foarte greu să ne comparăm. De aceea, am ales să ne orientăm politica de
achiziție în principal spre literatura de referință de tip general (enciclopedii, dicționare), spre
literatura motivațională și sfaturi practice, dar mai ales spre beletristică. De asemenea, am
trecut de la achiziția unor cărți pe care le vedeam doar pe Internet la participarea la toate
târgurile importante de carte din România, pentru ca membrii comisiei de achiziție să poată
vedea nemijlocit valoarea de utilizare a volumelor, deziderat imposibil în cazul ofertelor
venite pe Internet sau prin poștă.
Un moment extrem de delicat în anul 2014 l-a reprezentat somația ultimativă a
Prefecturii Iași de a elibera spațiul în care erau cazate de mai bine de patru ani cărțile vechi,
rare și de patrimoniu ale instituției. Prin negocieri îndelungi am reușit să identificăm în
clădirea în care funcționează și sediul central un spațiu pe care l-am organizat ca depozit, dar
activitatea de mutare propriu-zisă a fondului de carte a fost una de mare răspundere și chiar
angajament fizic din partea salariaților. Am profitat de această ocazie pentru a face și un
inventar la zi a acestui fond de carte și am constatat că el este practic intact, cele câteva
volume care lipsesc fiind distruse în timp sau la transport. În acest fel, suntem în măsură să
rezolvăm și o problemă de imagine pe care biblioteca o avea de multă vreme, în mediul
cultural ieșean circulând numeroase zvonuri neîntemeiate cu privire la sustragerile masive de
documente din gestiunea noastră.
Anul 2014 a continuat tendința crescătoare a tuturor indicatorilor de bibliotecă, dar și a
celor legați de programele și proiectele culturale asumate prin programul minimal de management. De mare importanță în această perioadă a fost și creșterea credibilității instituției, a
prestigiului ei, realități care au permis atragerea de parteneri care au finanțat proiecte și programe culturale destinate mai ales comunității locale din orașul Iași. Biblioteca a participat activ la
cele mai importante evenimente cultural-educative din Iași, FIE, FILIT și Zilele Iașului, fiind
recunoscută de drept ca făcând parte din elita instituțiilor de cultură ale județului.
Managementul bibliotecii a propus un număr de 8 programe culturale, structurate în 26
de proiecte. O parte dintre aceste programe incluse (cele care au putut fi finanţate) în planul
de management au constituit un plan minimal de acţiune, la ele adăugându-se activităţile
zilnice specifice derulate de secţiile şi filialele bibliotecii. De asemenea, la propunerea unor
parteneri, ne-am angajat în proiecte noi, după cum, din cauza retragerii potențialilor parteneri
nu am reușit să finalizăm proiectul Book-ătăria.
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Adăugarea programelor din planul minimal de acţiune al bibliotecii la activităţile deja
derulate de bibliotecă s-a dovedit benefică pentru completarea ofertei bibliotecii cu direcţii
noi, dar şi pentru îmbunătăţirea vizibilităţii şi a modului de comunicare cu publicul (ne
referim aici la noul site, la deschiderea noilor puncte de împrumut).
În concluzie, se poate afirma cu tărie că Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” a reușit să
revină la situația de dinainte de mutarea din Palatul Culturii, redevenind un punct de interes
pentru comunitate și un reper al vieții culturale.
e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor
Lista detaliată a programelor şi proiectelor derulate de bibliotecă este cuprinsă în Anexa
nr. 1 ataşată acestui raport. De remarcat este numărul în continuă creștere al participanților la
aceste proiecte și programe, ceea ce este cel mai bun indicator cu privire la eficacitatea și la
răspunsul comunității.
Elementele de noutate în 2014 au fost constituite de accentuarea caracterului competitiv
al activităților noastre, în sensul încurajării întrecerilor pe diferite teme, în special între licee.
Aceste acțiuni au avut un succes și un răsunet neașteptat chiar și pentru organizatorii lor.
În proiectele și programele noastre am avut în vedere că pentru bibliotecă este greu să
concureze cu instituțiile profesioniste de spectacol în cadrul ofertei culturale generale a
Iașului și cu Muzeul Literaturii Române, atunci când vine vorba de teme literare. Ca atare, neam orientat spre acel gen de manifestări menite să crească gustul general pentru lectură, să
promoveze cunoașterea în general și a valorilor naționale și locale în special, să pună într-o
mai bună relație generațiile ceva mai tinere cu istoria și cu moștenirea culturală a Iașului, dar
și spre cursurile destinate copiilor și vârstei a treia.
Ceea ce este însă cel mai important (și evident din partea statistică) este că Biblioteca
și-a primit cititorii în fiecare zi cu cel puțin un eveniment, fie că a fost vorba de expoziții de
carte, de audiții muzicale, de lansări de carte, de cursuri sau de alt fel de manifestări. Cu alte
cuvinte, Biblioteca Județeană n-a fost doar o bibliotecă.
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e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu
alocaţia primită
Programul minimal a coincis în anul 2014 cu programul managerial, cu excepția a două
proiecte care vizau colaborarea instituțiilor culturale din Iași, după cum se poate vedea în
tabelul de mai jos.
Singurul lucru de remarcat la acest capitol ar fi acela că Festivalul „Teodorenii” ar fi
fost imposibil de organizat fără implicarea financiară a Primăriei Iași.
Nume program

1. Biblioteca şi Arta

2. Biblioteca şi Ştiinţa

3. Biblioteca şi Societatea

4. Biblioteca ta

5. Hai la Bibliotecă

6. Biblioteca şi Internetul
7. Un singur Iaşi

Nume proiect

Stadiu de realizare

1.1. Scriitorii Iaşului
1.2. Culorile cărţii

Demarat
Demarat

1.3. Portativul literelor

Demarat

1.4. Cerneală şi celuloid

Demarat

1.5. Autori copiii
2.1. Intersecţii

Demarat
Demarat

2.2. Non-fiction, ce şi cum?
3.1. Carte şi tradiţie românească
3.2. Book-ătăria

Demarat
Demarat
Incomplet

3.3. Cartea românească de pretutindeni

Demarat

3.4. Viaţă şi spiritualitate

Demarat

3.5. Clubul Clepsidra
3.6. Cât de departe e America?
3.7. Săptămâna Voluntariatului

Demarat
Demarat
Demarat

4.1. Cărţi în spitale
4.2. O carte pentru vârsta a treia

Demarat
Demarat

4.3. Biblioteca pentru nevăzători
4.4. Biblioteci în parcuri
4.5. Book - crossing

Demarat
Demarat
Demarat

5.1. O carte pe zi
5.2. Dialoguri culturale

Demarat
Demarat

5.3. Şi eu scriu despre cărţi
6.1. E-pub, mobi.
6.2. Site-ul www.bjiasi.ro

Demarat
Demarat
Realizat

7.1. O singură voce
7.2. Caietul cultural ieşean

Nefinanţat
nefinanţat

8. Festivalul Teodorenii

Realizat
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e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/ proiecte/beneficiari
Prezentul raport cuprinde – Anexa 1 – un centralizator complet al tuturor programelor şi
proiectelor culturale derulate de bibliotecă, atât cele incluse în planul minimal, cât şi cele
organizate suplimentar, specificând numele programului şi proiectului, tipul de eveniment,
partenerii, locaţia, grupul ţintă căruia s-a adresat fiecare proiect şi numărul beneficiarilor.
e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara
sediului
Din numărul total de beneficiari ai programelor bibliotecii, 2.140 de participanţi au fost
înregistraţi de activităţile derulate în afara sediului instituţiei, la un număr de 41 de activităţi
derulate în cadrul a 24 de proiecte.
Locaţia şi numărul de participanţi la evenimentele organizate în alte spaţii sunt
evidenţiate în centralizatorul ataşat acestui raport.
e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate
din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal
Din dorința de a evita redundanțele, dar și prelungirea inutilă a actualului document, la
acest capitol notăm doar că aceste servicii culturale au constat în lansări de carte la cerere,
conferințe, ateliere, cursuri și alte asemenea inițiative. Lista lor completă este cuprinsă în
anexa 1.
e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia
Pornind de la această misiune, precum şi de la atribuţiile bibliotecii, definite prin lege
(Legea Bibliotecilor, cu nr. 334/2002 cu modificările ulterioare) putem spune că, dacă este să
definim activităţile specifice bibliotecii publice, ca instituţie, întreaga paletă de servicii oferite
de bibliotecă în anul 2013 sunt servicii specifice acestui tip de organizaţie (servicii de studiu
şi lectură, activităţi de promovare şi publicitare, programe de formare, evenimente culturale
de tipul lansărilor de carte, întâlniri cu scriitorii, colocvii de profil, sesiuni informative).
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e.8. Indicele de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor
Acest indice nu poate fi calculat în cazul spațiilor destinate relațiilor cu publicul pentru
că nu există o normare a timpului petrecut de fiecare utilizator în bibliotecă. Accesul la sala de
lectură, de pildă, presupune vizite a căror durată poate varia între jumătate de oră și zece ore.
Personalul bibliotecii nu poate și nici nu trebuie să țină o evidență orară exhaustivă a
utilizatorilor. De altfel, o asemenea evidență este și ilegală, fiindcă presupune date cu caracter
personal cu care biblioteca nu este abilitată să lucreze. În cazul serviciilor de împrumut la
domiciliu, sălile se dimensionează după colecția de documente și nu după numărul de
utilizatori.
Inserăm totuși mai jos un asemenea calcul al indicelui de ocupare a celor 140 de locuri
din sălile de lectură, din sediul central al bibliotecii. În 2014 frecvența la aceste săli de lectură
a fost de 34.515 vizite (sesiuni de studiu și lectură), pe parcursul celor 252 de zile lucrătoare.
Dacă am aplica metodologia de calcul a acestui indicator, am obține valoarea de 97,83
la sută, care nu se justifică la o analiză mai atentă.
Estimăm că o valoare mai apropiată de adevăr a acestui indicator este cea de 60 la sută,
ceea ce arată totuși necesitatea măririi spațiului destinat sălilor de lectură.
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f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea
perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare
necesare de alocat de către autoritate
f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat pentru
următoarea perioadă de raportare a managementului

Denumire indicatori

Cod
indicator

Estimări
2016

Estimări
2017

Estimări
2018

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Cheltuieli - total

4866

4988

5102

Secțiunea de funcționare

4726

4844

4955

TITLUL I Cheltuieli de personal

10

3431

3517

3598

TITLUL II Bunuri si servicii

20

1295

1327

1357

140

144

147

140

144

147

Secțiunea de dezvoltare
TITLUL XII Active nefinanciare

Denumire indicatori

71

Cod
indicatori

Estimări
2016

Estimări
2017

Estimări
2018

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Credit
Bugetar
(CB)

Cheltuieli - total

50

53

56

Secțiunea de funcționare

50

53

56

50

53

56

0

0

0

0

0

0

TITLUL I Cheltuieli de personal

10

TITLUL II Bunuri si servicii

20

Secțiunea de dezvoltare
TITLUL XII Active nefinanciare

71

f.2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat
pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
Tabelul investiţiilor în programe prognozate pentru următoarea perioadă de raportare
(anul 2014) prevede:
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Categorii
proiecte

Nr. de
proiecte în
2015

Investiţie
în proiecte
2015

Mici

14

15

Medii

13

36,5

Mari

1

70

TOTAL
2015
(mii lei)
121,5

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

Venituri proprii realizate din activitatea de bază specifică instituţiei
Cod indicator - 33.10.50 Alte venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi:
- Multiplicare documente pe suport de hârtie
- Imprimare de documente alb/negru şi color

6.000

7.500

7.245

0

500

500

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

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

23.000

61.700

57.599

Parteneriat Ambasada SUA - American Corner

23.000

32.500

28.399

0

29.200

29.200

Parteneriat cu Municipiul Iaşi

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de management
1. Reorganizarea bibliotecii -- se preconizează actualizarea și completarea ROF și
ROI.
2. Creșterea nivelului fondurilor atrase – În 2015, ne propunem o creștere cu 5 la sută
a fondurilor atrase prin activizarea programului de stimulare a donațiilor și prin parteneriate
cu autoritățile locale municipale.
3. Îmbogățirea colecției de documente prin resurse proprii se va face prin derularea
proiectului „Memorii ieșene” (audio-video) și prin activitatea departamentului de editură.
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4. Structura funcțională de producție a materialelor de promovare nu a putut fi
bugetată, dar în 2015 va porni un parteneriat cu Școala Populară de Artă Iași care are în dotare
un studio video.
5. Va continua respectarea regulamentelor în vigoare privind formarea profesională.
6. Se va avea în vedere reducerea în continuare a tuturor categoriilor de cheltuieli.
f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului

Strenghts

Weaknesses

• notorietate bună

• absenţa unui sediu central propriu şi adecvat

• fond de carte foarte vast şi valoros

• absența unui echipament de digitizare

• resurse importante de personal

• lipsa de motivare financiară a personalului

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

Threats

• Proiectul Iaşi – Capitală Culturală Europeană

• scăderea accentuată a gustului pentru lectură

• Public numeros şi educat

• concurenţa acerbă din mediul cultural

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

• concurenţa referinţelor de pe Internet

Din analiza diagramei SWOT se desprinde clar ideea că strategia de urmat este cea a
diminuării punctelor slabe şi a prevenirii ameninţărilor, fiindcă în contextul politicoadministrativo-organizaţional actual e greu de crezut vor apărea curând alte puncte tari.

f.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
privind indicele de ocupare a spaţiilor
Ținând cont de faptul că spaţiul în care funcţionează biblioteca în prezent este
insuficient pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii (în special în cazul sediului
central al bibliotecii din Galeriile Comerciale Ștefan cel Mare, nr. 8-10),

conducerea

bibliotecii trebuie să se concentreze pe identificarea de soluţii în ceea ce priveşte extinderea
spaţiilor de care dispune instituţia.
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Partea a II-a

Propuneri privind modificarea/completarea clauzelor
contractuale
Propunem redimensionarea proiectului O carte pe zi inclus în planul de management
prin modificări în ceea ce priveşte partenerii atraşi pentru acest proiect.

Concluzii
Nu doar o bibliotecă
Anul 2014 a marcat momentul în care Biblioteca Județeană „Gh Asachi” a recuperat
imensul deficit administrativ și de imagine pricinuit de politica iresponsabilă și ilegală a fostei
conduceri a Consiliului Județean Iași. Cu un sediu care corespunde în mare necesităților ei
specifice, cu un colectiv completat și cu personal atestat pe post și evaluat cu atenție,
Biblioteca a reușit să ajungă la parametri comparabili cu cei din primul deceniu al secolului
XXI.
Indicatorii au marcat creșteri însemnate, uneori atât de mari încât pot părea ireale.
Această situație se datorează însă și inerției cu care se propagă informația despre noul nostru
sediu din Galeriile Ștefan cel Mare, care a făcut ca pe tot parcursul anului să fim „descoperiți”
de un număr din ce în ce mai mare de ieșeni.
Așa cum am detaliat și în cuprinsul raportului, punctele esențiale ale managementului
bibliotecii au fost eficientizarea folosirii banilor necesari reparațiilor și igienizării spațiului de
la sediul central, dotarea cu calculatoare în pas cu cerințele utilizatorilor, schimbarea softului
de bibliotecă și achizițiile de carte făcute în acord cu o nouă strategie. Am parcurs de
asemenea și un proces de adecvare a ofertei de programe culturale la cerințele specifice ale
publicului ieșean, bun cunoscător și amator de cultură.
Una dintre cele mai importante izbânzi ale bibliotecii a fost însă recuperarea poziției
sale de actor de elită al scenei culturale ieșene. Instituția, conducerea ei și întregul colectiv se
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bucură astăzi de un prestigiu care duce la încheierea de parteneriate valoroase cu instituții
locale, naționale și internaționale. Aceste rezultate au survenit pe baza întăririi disciplinei
personalului, dar și pe cea a creșterii coeziunii colectivului.
În final, se poate afirma că biblioteca va ajunge la finalul anului 2015 la sfârșitul unei
perioade de creștere intensivă, bazată pe eficientizarea folosirii resurselor, și va fi pregătită
pentru trecerea la o etapă extensivă, de extindere pe noi spații pentru a răspunde nevoilor
comunității.

Anexe
Prezentul raport este însoţit de următoarele anexe:
Anexa 1: cuprinde un centralizator al manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în
anul 2014.
Anexa 2: cuprinde dosarul de presă complet al apariţiilor media referitoare la Biblioteca
Judeţeană Iaşi pentru întregul an.
Anexa 3: cuprinde o selecţie de materiale de promovare realizate de bibliotecă în
intervalul ianuarie – decembrie 2014.
Anexa 4: CULT: situaţia statistică pentru anul 2014.
Anexa 5 : acorduri de parteneriat.
Anexa 6: sugestii ale utilizatorilor.
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