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În noiembrie 1864 domnitorul Al.I. Cuza promulga Regulamentul pentru biblio-
tecile publice din România, iar în 1898 ministrul Spiru Haret emitea decretul care
avea să asigure condiţii favorabile dezvoltării lecturii publice în întreaga ţară. Sfârşitul
secolului al XIX-lea înregistrează o adevărată emulaţie pentru înfiinţarea de biblioteci
publice şi şcolare, atât în mediul urban cât şi în cel rural, apoi apar multe societăţi cul-
turale şi profesionale, toate cu un efect benefic în dezvoltarea culturală a oamenilor.

În istoria Moldovei se consemnează existenţa, înaintea bibliotecilor publice, a celor
care aparţineau marilor cărturari, tezaure ce deţineau în primul rând o încărcătură
umanistă. Moldova întreţine cultul unor biblioteci care conservă vechile monumente
de limbă şi literatură română, dar şi opere ale marilor gânditori şi creatori europeni.

Pe fondul acumulărilor şi al organizării lecturii publice avea să apară, ca un fapt
firesc, biblioteca ieşeană care, peste ani, va purta un nume ilustru – Gh. Asachi. Astăzi,
după aproape 100 de ani de existenţă, putem afirma că instituţia noastră, principala
bibliotecă publică de stat a municipiului şi judeţului Iaşi, este şi va rămâne, cu nobleţe,
demnitate şi pasiune, o cetate a cărţii în care toţi oamenii au acces la informaţii, pentru
că, fără îndoială, informaţia, organizarea ei, constituie unul dintre cele mai importante
demersuri bibliotecare actuale.



Gheorghe Asachi sa ivit pe lume în Herţa,
„târgușor în Moldova de Sus”, întro perioadă
în care cultura naţională modernă abia se cris
taliza; când se înjghebau, cu destulă greutate,
învăţământul, presa și literatura în limba po
porului, în locul celei grecești care dominase
până atunci; când ideile luminismului european
abia erau cunoscute; când literatura universală
pătrundea anevoie în ţările române, prin inter
mediul unor traduceri nu întotdeauna de certă
valoare. Își însușise o vastă cultură mai întâi în
casa părintelui său – preotul Lazăr (Leon) Asa 
chi, apoi în școlile Apusului, dar și în voiajurile
în treprinse la Viena, și mai cu seamă în Italia.
Aici aprofundează studiul culturii clasice și ne
oclasice, dar și pe cel al istoriei și arheologiei. 

El pune bazele învăţământului în limba
ro mână în Moldova: în ianuarie 1814 inaugurea 
ză, în cadrul Academiei Domnești de la Iași, o
clasă specială de ingineri hotarnici; în 1828 re 
u șește înfiinţarea la Iași a Gimnaziului vasilian;
în 1835 deschide Conservatorul filarmonic și
dra matic; în 1838 începe demersurile în vederea
înfiinţării la Iași a Institutului Mecanic; în 1840
elaborează „principiile organice ale școlii de
arte și meșteșuguri”, inaugurată în noiembrie
1841. În calitatea sa de profesor al Epitropiei
Învăţăturilor Publice din Moldova și mai apoi
de director al De partamentului Cultului și Învă 
ţă turilor Publice, a reușit și organizarea învăţă
mântului primar de fete și a celui sătesc, pe ca 
re lea înzestrat cu manualele necesare. 

În același timp, Gheorghe Asachi sa preo
cupat, ca și Ion Heliade Rădulescu în Ţara Ro 
mâ nească, de înfiinţarea presei în limba naţională
în Moldova. La 1 iunie 1829, la Iași, apărea „Al 
bi na românească”, organ de afirmare și susţinere
a ideilor naţionale, ca de altfel și suplimentele
ei („Foaia oficială” 1832, „Alăuta românească”
18371838, „Arhiva Albinei pentru arheologie
română și industrie” 18441847), în care se
află „culegeri istorice, literare, morale și filosofice”,
toate puse sub semnul unei ideologii luministe.
Tot lui Asachi i se datorează și editarea altor
pu blicaţii: „Gazeta de Moldavia” (18501858),
„Patria” (18581859), „Foaie sătească a princi
patului Moldovei” (18391840, 18461851), cu
suplimente necesare agriculturii, industriei, ne
goţului, precum și „Icoana lumii” (18401841,
18451846, 18651866), una dintre primele
re viste de popularizare a știinţei în Principatele
Ro mâne, iar în română și franceză „Spicuitorul
mol doromân – Le glaneur moldovalaque”
(1841), în care se vor difuza cunoștinţe privind
știinţele naturii și cele tehnice.

Vocaţia de întemeietor a lui Gheorghe Asa 
chi este probată și de înfiinţarea, în 1832, a
unei tipolitografii, care va purta numele de „In 
sti tutul Albinei”, ca și a teatrului românesc, prin
crearea nu numai a Conservatorului filarmoni
codramatic, dar și a unui repertoriu naţional. 

Dar Gheorghe Asachi sa afirmat și în do 
me niul literar, con tribuind la cizelarea limbii,
chiar dacă în mul te lucrări a rămas tributar
for melor arhaizate ori influenţelor străine. O
ac tivitate prodigioasă a desfășurat în domeniul
tra ducerilor și adaptă rilor, punând astfel la în 
de mâna cititorilor ro mâni unele dintre cele
mai de seamă lucrări ale lui Dante, Voltaire, Ra
cine, Kotzebue etc. Da că adăugăm și preocupările
sale în domeniul criticii muzicale ori al artelor
plastice, tabloul activităţilor atât de diverse
ale lui Gheorghe Asachi se întregește.

Gheorghe Asachi a fost un ctitor, care a
pus piatra fundamentală a numeroase edificii
ri dicate și finisate în anii care au urmat. Nu se
poate vorbi despre începuturile învăţământului,
presei, teatrului în limba română în Moldova
fă ră a menţiona marile lui realizări.



M 1920 

La 1 octombrie, Primăria Municipiului
Iași a aprobat constituirea Societăţii Culturale
Muzeul Orașului Iași și a Bibliotecii municipa
lităţii, la propunerea unor personalităţi, între
care: Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N.A. Bogdan,
Mihai Costăchescu, Sever Zotta. 

M 19241926 

N.A. BOGDAN, noul bi
bliotecar, are meritul alcă
tuirii primului catalog al bi
bliotecii. 

M 1935 

Biblioteca municipali
tăţii a devenit o instituţie
de sine stătătoare, cu un buget propriu. 

M 19361945 

Biblioteca a fost condusă de Rudolf ȘUŢU. 

M 1937 

La 1 iulie, istoricul Ni
colae Iorga, unul dintre im
portanţii donatori de cărţi
(574 de volume), a vizitat
bi blioteca și a consemnat:
„Întemeierea acestei biblio
teci de către Primăria Muni 
ci piului Iași este una din ce le mai frumoase
opere culturale”. Întrun local din curtea mă
năstirii Golia, a avut loc deschide rea oficială a
Bibliotecii municipalităţii. La eveniment au
participat oficialităţile orașului, personalităţi
ale culturii, ca: Petre Andrei, Orest Tafrali, Ilie
Bărbulescu, Octav Botez, I. Minea sau V. Râscanu. 

M 19431944 

Biblioteca (cu peste 24.000 de vo lume)
sa mutat întrun local mai mare, pe strada
Lăpușneanu, deschizânduse pentru public,
„complet reorganizată”, la 5 ianuarie 1944. 

M 1950 

Fondul de carte al bibliotecii a fost risipit
din cauza ravagiilor războiului. 

M 19501989 

Biblioteca șia reluat activitatea sub noua
denumire de Biblioteca Regională Iași, în câteva
săli modeste de la parterul Bibliotecii univer
sitare. 

M 19501952 

Trecută oficial în acte ca Bibliotecă regio 
na lă, ea a fost cunoscută, vreme de aproape
do uă decenii, ca Biblioteca „Ion Creangă”. 

M 1952 

Primul director din perioada postbelică:
Rodica LANGMANTEL. 

I

Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” –
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M 1955 

Fostul Palat administrativ a devenit Palatul
Culturii, iar Biblioteca regională a fost mutată
la parterul aripei stângi a acestuia. 

M 1956 

A luat fiinţă o secţie muzicală, cu peste
2000 de discuri. 

M 1958 

Director: Traian ŢANEA. 

M 19601984 

Director: Constantin GÂLEA. 

M 1960 

Sau pus bazele bibliografiei locale. Au
fost introduse în circuitul informaţional „Anuarul
bibliografic al Judeţului Iași”, sintezele biblio
grafice : „Judeţul Iași în presa din ţară” și „Viaţa
culturală a judeţului Iași”. 

Sa introdus sistemul accesului liber la
raft. 

M 1963 

A luat fiinţă „Studioul artelor”. Clubul
„Prietenii muzicii” – program săptămânal de
audiţii și concerte muzicale, prelegeri de istoria
muzicii – susţinut de George Pascu. 

M 1968 

Biblioteca regională a devenit Biblioteca
Judeţeană Iași. 

M 1983 

Biblioteca a primit numele de Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iași. Au luat fiinţă
filialele „1 Mai” și „Tătărași”, iar cele din Păcurari,
Socola, Alexandru cel Bun, fie că sau desfiinţat,
fie că sau mutat în diferite spaţii. 

M 19841989 

Director: Victoria ANDRIEȘ. 

M 1987 

Sa reînfiinţat Filiala din Păcurari, care
s–a adăugat celor trei existente în cartierele
Tă tă rași, Nicolina, Alexandru cel Bun. 

M 1990 

Director: Nicolae BUSUIOC. 
Filiala din cartierul Nicolina sa mutat

în trun spaţiu nou. 
Sa reorganizat biblioteca judeţeană și

re ţeaua de biblioteci comunale. 

M 1992 

Sa desfășurat prima ediţie a Salonului
In ternaţional de Carte Românească, în duplex
Iași (octombrie) – Chișinău (aprilie; august). 

I

I



Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”
și Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Crean
gă” (Republica Moldova) au înfiinţat la Chișinău,
în spaţiul Teatrului „Licurici”, prima Bibliotecă
de carte românească pentru copii. 

M 19921998 

Procesul de informatizare a bibliotecii a
parcurs o fază de experiment (19951998),
având la bază programul ISIS pe care sau
con stituit bazele de date carte curentă și retro 
spectivă și utilizatori, și sau efectuat tranzacţiile
de împrumuturi. 

M 1994 

Filiala din cartierul Alexandru cel Bun 
sa mutat întrun spaţiu nou. 

M 1996 

Sau aniversat 75 de ani de la înfiinţarea
Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi”. 

Biblioteca Naţională pentru copii „Ion
Creangă” și Biblioteca Judeţeană „Gheorghe
Asachi” au desfășurat prima ediţie în duplex
IașiChișinău a Concursului Internaţional „La
izvoarele înţelepciunii”. 

M 1997 

Sa desfășurat prima ediţie a Simpozio
nului Naţional „Carte. Cultură. Cunoaștere”. 

M 1998 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”
și Societatea de Limbă Română a Provinciei
Voivodina (Republica Serbia) au înfiinţat, la
Novi Sad (Republica Serbia), prima și singura
bibliotecă de carte românească – Biblioteca
„Nichita Stănescu”. 

Sau înfiinţat noi și moderne servicii
pentru public – Centrul de Informare Comu
nitară (C.I.C.), Centrul Marketing; Centrul de
pri mire și înscriere utilizatori, Centrul de calcul.
Sa implementat noul sistem de evaluare a ac
tivităţii prin indicatori de performanţă – PROBIP
2000. 

Sa introdus noul program de informati
zare a Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi”
și sau realizat: constituirea bazei de date a
utilizatorilor; conversia bazelor de date din
programul ISIS în TINLIB; prelucrarea curentă
și retrospectivă pe noul program; îngheţarea
cataloagelor pe suport tradiţional. 

M 1999 

În cadrul C.I.C. sa înfiinţat Punctul de In
formare și Documentare al Consiliului Europei. 

M 2000 

Procesul de modernizare a Bibliotecii a
continuat cu introducerea codurilor de bare
pentru întreg fondul de carte, elaborarea per
miselor cu coduri de bare, utilizarea de cititoare
de coduri de bare; reluarea împrumutului în
sistem automatizat, pe noul program. 

Sa înfiinţat Secţia de artă și colecţii
speciale „George Pascu”, care cuprinde „Colecţia
George Pascu” și „Sala de Carte juridică”. 

În noiembrie, a fost organizată prima
ediţie a Salonului de carte de la Cernăuţi de
către Editura „Alexandru cel Bun” și Biblioteca
Judeţeană „Gheorghe Asachi”. 

M 2001 

August – noiembrie, director interimar:
Mihaela PĂRUȘ. 

Sa desfășurat ediţia jubiliară a Salonului
Internaţional de Carte Românească; sau aniver 
sat 10 ani de la înfiinţarea Bibliotecii de carte
ro mânească de la Chișinău. 

Director: Elena LEONTE. 

I

I



M 2002 

Sa lansat un nou concept de programe
culturale și informaţionale axate pe nevoile
de lectură ale comunităţii – „Biblioteci de car 
ti er”, „Biblioteci rurale centenare” ș.a., alături
de 10 pachete de programe interactive adresate
unui public ţintă (elevi / studenţi). 

M 2003 

Sa înfiinţat Centrul de referinţe electronice
și Internet. 

Sa desfășurat simpozionul naţional „Bi
blioteci fără frontiere”. Invitat: Jean Michel
(Fran ţa), cu participarea bibliotecarilor din
sis temul bibliotecilor publice și universitare. 

M 2004 

Sa inaugurat noul sediu al Bibliotecii
Ate neu în prezenţa oficialităţilor locale și a di
rectorului Ateneului, Benoît Vitse.

M 2005

Sa inaugurat American Corner în parte
neriat cu Ambasada SUA la București, în pre 
zenţa dlui Mark Wentworth, consilier pe pro
bleme culturale.

M 2006 

A XVa ediţie a Salonului Internaţional
de Carte Românească.

I
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M 2008 

Director interimar (februariemai): dr.
Catinca AGACHE.

Manager: prof. univ. dr . Cătălin BORDE
IANU

Este inaugurată Filiala „Mihai Codreanu”
și este deschis Centrul Internet pentru persoa 
ne le cu deficienţe de vedere, la sediul Filialei
Iași a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

Sunt inaugurate Centrele Internet cu acces
public gratuit de la sediul central și de la fili a 
lele bibliotecii.

M 2009

Se reia apariţia Revistei Cronica, editată
de Fundaţia Culturală Cronica și de Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi”, cu sprijinul financiar
al Consiliului Judeţean Iași (redactorșef: Valeriu
Stancu).

M 2010

Sediul central al Bibliotecii se mută tem
porar în sediul fabricii Moldomobila, datorită
lucrărilor de reparaţie efectuate în Palatul Cul
turii.

M 2011

Consiliul Judeţean Iași, în baza Hotărârii
nr.133/2011, instituie Premiul anual și Diploma
de Excelenţă pentru „Cel mai bun bibliotecar”
și „Cea mai bună bibliotecă publică” din judeţul
Iași, care vor fi acordate în fiecare an, cu ocazia

Zilei bibliotecarului din România. Premiul pen
tru cea mai bună bibliotecă publică din judeţul
Iași și Diploma de Excelenţă, au fost acordate
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iași, pentru
întreaga activitate desfășurată în folosul co
munităţii.

M 2012 

Sediul central al Bibliotecii se mută în
Ga leriile Comerciale „Ștefan cel Mare”, din Bu 
le vardul „Ștefan cel Mare și Sfânt” și își reia
func ţionarea începând cu data de 1 decem
brie.

M 2013  

Director: DanNicolae DOBOȘ
Filiala G. Ibrăileanu din cartierul Păcurari

a fost mutată din vechiul spaţiu întrun sediu
nou, mai spaţios, aflat în Șos. Păcurari nr. 8, bl.
558.

Biblioteca Judeţeană Iași a primit, în ca 
drul Conferinţei Future Communities, organizată
de IREX România, Premiul I la categoria Progra 
me pentru Educaţie. 

Lansarea Concursului de volume colective
de proză destinat elevilor „Ionel Teodoreanu”.

A demarat parteneriatul cu Penitenciarul
Iași, unde Biblioteca a deschis un punct de îm
prumut carte, punând la dispoziţia persoanelor
private de libertate peste 1.000 de volume din
colecţiile proprii.

A apărut primul număr al revistei „Asa
chiana”, publicaţie de specialitate.

I

I



M 2014

Lansarea noului site web al bibliotecii.
Sa implementat noul soft de bibliotecă

eBibliophil.
Biblioteca Judeţeană Iași a organizat, sub

egida FIE, prima ediţie a Festivalului „Teodo
renii”, centrat pe carte, lectură și creaţie litera
ră.

M 2015

Septembrie – inaugurarea Filialei „Ionel
Teodoreanu”, pentru cetăţenii din cartierul
Fru moasa și din împrejurimi.

Odată cu achiziţionarea, în luna octombrie,
a unei linii de digitizare, sa demarat activitatea
de digitizare a cărţilor, discurilor și diapoziti
velor.

În luna noiembrie a avut loc a doua ediţie
a „Festivalului Teodorenii”.

M 2016

Sa achiziţionat o linie de tipărire – copiator
și utilaje tipografice – pentru realizarea pu bli 
ca ţiilor proprii ale bibliotecii.

În luna aprilie sa inaugurat noul sediu al
Secţiei Împrumut pentru copii, care cuprinde
și o sală de lectură și ludotecă

I

I



CC entrul de înscrieri și referinţe are scopul de a facilita și eficientiza in
formarea și înscrierea utilizatorilor. Reprezintă punctul de lucru cu pu
blicul la care se eliberează permisul de acces în bibliotecă, se oferă

in formaţiile/ referinţele aferente înscrierii sau cu privire la serviciile generale
per bibliotecă.

Asigură folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă prin completarea
Fișeicontract de împrumut. 

Eliberează permisul de intrare, în baza căruia se asigură accesul în
spa ţiile bibliotecii. 

Efectuează înscrierea centralizată a utilizatorilor de la sediul central
și de la punctele de serviciu din afara bibliotecii. 

Semnarea Fișeicontract la înscriere permite înregistrarea împrumuturilor
în sistemul de evidenţă specială,

În cazul pierderii permisului de intrare, utilizatorul poate procura
unul nou, duplicat, contra cost.

Centrul de înscriere verifică zilnic acurateţea înregistrărilor din data
res pectivă, în vederea realizării unor rapoarte statistice corecte. 

Acordă informaţii factologice privind orientarea în bibliotecă, infor 
ma ţii utile de tip orar, mersul trenurilor, coduri poștale etc. 

Efectuează servicii contra cost de copiere parţială a unor
do cumente de bibliotecă, a unor anunţuri și articole apărute
în publicaţiile din colecţiile bibliotecii. 

Oferă informaţii curente privind condiţiile
de înscriere și împrumut, precum și serviciile
oferite de bibliotecă utilizatorilor ei.

Centrul de 
Înscrieri și
referințe



SS ecţia pentru copii este destinată frec
ventării de către cei mai tineri uti 
lizatori ai bibliotecii, de la pre școlari la

adolescenţi. Dispune de un fond va loros, bo
gat, actualizat și variat, ce con ţine peste
45.000 unităţi – cărţi, reviste, DVDuri, jocuri,
jucării.

Spaţiul pus la dispoziţia tinerilor utili
zatori cuprinde:

– Sala principală, cu colecţii de docu
mente destinate împrumutului la domiciliu;

– Sala de lectură, dotată cu un fond de
do cumente –  literatură de referinţă (enciclo
pedii, dicţionare, istorii, ghiduri, atlase, cule
geri de teste, texte literare și gramaticale, cu
legeri de probleme, antologii, colecţii de
re viste: Arborele lumii, Atlasul lumii, National
Geographic Junior), destinat consultării pe
loc;

– Ludoteca, dotată cu o colecţie de jocuri,
jucării și cărţi destinate copiilor cu vârstă
până în 8 ani .

Împrumutul se efectuează în sistem au
tomatizat şi clasic. 

Se înregistrează anual aproximativ
12.600 de vizite la bibliotecă şi sunt difuzate
aproximativ 27.400 de documente.

Împrumutul se realizează în regim au
tomatizat, pe baza permisului. Utilizatorii pot
împrumuta la domiciliu 14 volume odată,
pentru o perioadă de 14 zile, cu posibi litatea
prelungirii, de două ori.

Servicii oferite:
• acces liber la raft
• împrumut la domiciliu
• consultare a documentelor în Sala de Lec

tură din cadrul Secţiei pentru copiii
• prelungire termen de împrumut (pe loc/

prin email/ telefonic)
• rezervare titluri (pe loc /prin email/ tele 

fonic)
• referinţe pe diverse teme și subiecte de

in teres
• sesiuni de informare pentru grupuri de

utilizatori
• organizare de manifestări culturale și edu

cative
• serviciul de LUDOTECĂ, destinat catego

riei de vârstă 28 ani

Manifestări culturale axate pe
categorii de vârstă: 

– preşcolari – Valori ale culturii şi artei
populare româneşti dezvăluite copiilor

– preşcolari / clase primare – Paşi de
copil… în bibliotecă

– clase primare / gimnaziale – Ora de
lectură

– clase primare / gimnaziale – În lumea
cărţilor 

– preşcolari / clase primare / gimnaziale –
Şcoala ALTFEL

Secția
Împrumut 

pentru copii



Secția
Împrumut 

pentru copii



Ce este o LUDOTECĂ?
Noţiunea de ludotecă provine din: lati

nescul „ludo” – a se juca , a se antrena şi gre
cescul „theca” – loc de întâlnire, de conversa
ţie. Deci, Ludoteca este un loc de întâlnire
pentru  joacă și comunicare.

În sens foarte larg, este un serviciu care
permite:
• valorificarea potenţialului creativ şi dispo

ziţia ludică, atît a copiilor cît şi a adulţilor
(părinţi, tineri, educatori, etc.);

• găsirea unor soluţii alternative şi participa
tive pentru organizarea timpului liber (cu
noaşterea mediului înconjurător, jocuri de
diferite tipuri, cultivarea valorilor pozitive
şi a gustului pentru frumos);

• responsabilizarea şi consolidarea relaţiilor
din comunitate întrun cadru pozitiv şi re
laxant;

• promovarea jocului liber, un avanpost pen
tru recîştigarea dreptului la joacă, la socia
lizare, la libera exprimare,  la cunoaşterea
motivată a tuturor contextelor în cadrul că
rora copilul trăieşte şi se dezvoltă;

• afirmarea dreptului la joacă.
Ludoteca este un serviciu recreativ, edu

cativ, social şi cultural, care funcţionează pen
tru a asigura o calitate mai bună a copilăriei
și care implică toţi vectorii ce contribuie la
formarea copiilor : familia, şcoala, mediul.

FUNCŢIILE LUDOTECII:
Funcţie de socializare – activităţile

din acest spaţiu apar ca mijloc de integrare
şi de adaptare, favorizează comunicarea,
ori en tează energiile spre sarcini colective.

Funcţie ludică şi recreativă – se pro
pun importante modalităţi de organizare a
timpului liber – activităţi ludicorecreative
organizate cu suportul părinţilor şi educa
torilor.

Funcţie educativă şi de culturalizare
– ludoteca apare ca o alternativă la actualul
mod de realizare a educaţiei, care vine să
com pleteze formarea şcolară, eventuale ca
renţe, reprezentând totodată un instrument
de transmitere a culturii.

Funcţie inovatoare – întro comuni
tate defavorizată oferă posibilitatea desco
peririi unor oportunităţi de petrecere a tim
pului liber în mod creativ, de descoperire a
abilităţilor personale pe care altfel nu le pot
descoperi, mai ales în lipsa mijloacelor ma
teriale, dar şi culturale.

Secția
Împrumut 

pentru copii

Ludoteca este
un loc unde copilul îşi

poate alege timpul, jocul
şi partenerii de joc: un loc
unde părinţii se pot juca

cu propriii copii, unde
„adulţii sunt parte

neri de joc”.



CE GĂSIM ÎN LUDOTECĂ?
Jocuri educative, logice, de dezvol

tare a abilităţilor intelectuale, a creativi
tăţii şi a abilităţilor manuale,  de construc
ţie, de echipă sau întreaga familie.

Jucării pentru băieţi (maşinile, con
structor etc.), pentru fetiţe (păpuşi, acce
sorii pentru păpuşi, bucătării etc.), pentru
pre şcolari şi şcolari mici.

Cărţi cu poveşti și poezii ilustrate, en
ciclopedii din diferite domenii, cărţico
lecţii cu jocuri, benzi desenate, reviste
pentru copii.

Papetărie/ materiale consumabile
(creioane colorate, planșe pentru colorat
etc.)

Secția
Împrumut 

pentru copii



MM isiunea Biroului Filiale este de a
servi interesele de informare, stu
diu, educaţie, lectură şi recreere ale

utilizatorilor din zonele limitrofe ale orașului,
oferind acces liber, gratuit la informaţie şi cu
noaştere.

Cele cinci filiale actuale deţin un fond de
carte de circa 140.000 de volume, care este
înregistrat în catalogul electronic al bibliote
cii.

Posedă propriile mijloace de informare:
un fond de lucrări de referinţă pentru con
sultarea pe loc.

Prin intermediul celor cinci filiale sunt
împrumutate anual circa 96.000 volume şi se
înregistrează aproximativ 80.000 de vizite în
bibliotecă.

Servicii oferite
• Primire şi înscriere utilizatori / eliberare

permise;
• Asistenţă de specialitate privind orienta

rea utilizatorilor în filială;
• Informaţii factologice privind serviciile

bibliotecii;
• Realizează tranzacţiile de împrumuturi în

sistem automatizat şi clasic;
• Facilitează consultarea pe loc a lucrărilor

de referinţă
• Asigură cerinţele de lectură ale diferitelor

categorii socioprofesionale din cartier
pri vind bibliografia şcolară, examene, eva
luări profesionale, loisir;

• Stabileşte relaţii în parteneriat cu şcolile
din cartier.

Pe lângă împrumutul de carte la domi
ciliu, biblioteca oferă condiţii în vederea con
sultării materialelor de referinţă (enciclope
dii, dicţionare, cursuri de limbi străine,
ghi  duri, albume, atlase etc.) sau a publicaţiilor
periodice, având abonamente la următoarele
ziare/ revis te: Ziarul de Iaşi, Evenimentul, For
mula AS, National Geographic, Asul Verde,
Bunăziua Iași, Jurnalul Național, Historia, Ma
gazin, Good food etc.

Organizează o multitudine de activităţi
cul turaleducative (întâlniri cu scriitori, actori,
artişti plastici, lansări de carte etc.), cele mai
apre ciate fiind biblioatelierele de vacanţă în
ca re copiii învaţă noţiuni noi despre muzică,
pic tură, origami, teatru, își fac temele pentru
va canţă, împărtășesc unii altora impresii des
pre lecturile parcurse, ajungând să socializeze
di rect, biblioteca transformânduse astfel în 
trun adevărat spaţiu de relaxare și de edu 
caţie.

Din luna septembrie a anului 2008, fi
lialele deţin şi un Centru Internet cu acces
public gratuit prin programul administrat de
IREX, „Glo bal Libraries”, sprijinit financiar de
Fundaţia „Bill & Melinda Gates”.

Centrul Internet este dotat cu calcula
toare conectate la Internet şi echipate cu: ca
mere web, căşti cu microfon, DVDwriter,
cardreader, pachetul Microsoft Office 2007,
setul de instrumente matematice Microsoft
Math şi acces la Enciclopedia Encarta.

În cadrul Centrului Internet utilizatorii
pot beneficia de cursuri gratuite de iniţiere
în operarea/ utilizarea calculatorului și de
asis tenţă/ îndrumare în folosirea resurselor
pre zente pe Internet – dicţionare online, co
municarea online de tip mesagerie instant,
crearea unei adrese de email, divertisment
etc.

Biroul
Filiale



Biroul
Filiale

FILIALA „ATENEU”FILIALA „ATENEU”
Deserveşte cartierele: Tătăraşi, Me

talurgiei, Dancu, Holboca, zona indus
trială Ţuţora, cu o populaţie de aproxi
mativ 60.000 locuitori.

Sa inaugurat în anul 2004, în pre
zenţa oficialităţilor locale şi a directo
rului Ateneului, Benoît Vitse.

Şcoli învecinate: Liceul „Al. I. Cuza”,
Şcoala nr. 4 „Ionel Teodoreanu”, Şcoala
nr. 5 „Calistrat Hogaş”, Şcoala nr. 22 „B.P.
Hasdeu”, Şcoala „Ştefan cel Mare” Dancu,
Liceul Waldorf, Şcoala nr. 10 „Gh. I. Bră
tianu”, Grădiniţa nr. 22

Fond de documente existent:
26.000

Programe culturale de succes:
Biblioteca de vacanța
Zilele filialei Ateneu (septembrie)

str. Pictorului nr. 14
Telefon: (+4) 0332 144391
Email: filiala.ateneu@bjiasi.ro



FILIALAFILIALA
„MIHAIL„MIHAIL SADOVEANU”SADOVEANU”
Deserveşte cartierele: Galata, Ale

xandru cel Bun, Dacia, cu o populaţie de
aproximativ 60.000 locuitori.

Şcoli învecinate: Liceul Teoretic „Mi
ron Costin”, Grupul Şcolar Economic de
Turism, Şcoala nr. 13 „Alexandru cel
Bun”, Şcoala nr. 3 „Al. Vlahuţă”, Şcoala nr.
39 „G. Călinescu”, Şcoala nr. 26 „G. Coş
buc”

Fond de documente existent:
33.000

Programe culturale de succes:
Biblioteca de vacanț[
Zilele filialei „Mihail Sadoveanu”

(noiembrie)

Biroul
Filiale

bd. Alexandru cel Bun 32, bl. H3
Telefon: (+4) 0332 143256
Email: filiala.sadoveanu@bjiasi.ro



Biroul
Filiale

FILIALAFILIALA
„GARABET„GARABET IBRĂILEANU”IBRĂILEANU”

Deserveşte cartierele: PăcurariCan 
ta, Moara de Vânt, Copou, cu o populaţie
de aproximativ 67.000 locuitori.

Şcoli învecinate: Colegiul „C. Ne
gruzzi”, Liceul de Informatică „Gr. Moisil”,
Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu”, Şcoala
„Şte fan Bârsănescu”

Fond de documente existent: 30.000
Programe culturale de succes:
Cartea – prietena mea  public ţintă:

elevi, studenţi
Biblioteca de vacanță
Zilele filialei „Garabet Ibrăileanu”

(aprilie)

str. Păcurari, nr. 29
Telefon: (+4) 0332 144398
Email: filiala.ibraileanu@bjiasi.ro



FILIALAFILIALA
„VASILE„VASILE ALECSANDRI”ALECSANDRI”
Deserveşte cartierele: Nicolina,

CUG, Frumoasa, Socola, cu o populaţie
de aproximativ 90.000 locuitori.

Şcoli învecinate: Şcoala „V. Conta”,
Şcoa la „Titu Maiorescu”, Grup Şcolar In
stalaţii, Liceul CUG, Colegiul „Emil Raco
viţă”, Liceul Teoretic „D. Cantemir”

Fond de documente existent:
40.000

Programe culturale de succes:
Biblioteca de vacanța
Sărbători pascale
Zilele filialei „Vasile Alecsandri”

(mai)

Biroul
Filiale

str. Petre Ţuţea nr. 7, bl. 911
Telefon: (+4) 0332 110050
Email: filiala.alecsandri@bjiasi.ro



Biroul
Filiale

FILIALAFILIALA
„IONEL„IONEL TEODOREANU”TEODOREANU”
Sa inaugurat în anul 2015.
Asigură nevoile de lectură şi infor 

ma re în special a locuitorilor din cartie
rele: Frumoasa, Nicolina şi a zonelor din
afara oraşului, Ciurea Mogoşeşti.

Şcoli învecinate: Şcoala „Titu Maio
rescu”, Şcoala „D. Sturdza”

Fond de documente existent:
10.000

Programe culturale de succes:
Biblioteca de vacanță
O nouă viață pentru hârtie

Str. Emil Alexandrescu 13, bl. 774
Telefon: (+4) 0374 462875
Email: filiala.teodoreanu@bjiasi.ro



LLectura este o plăcere solitară. Însă atunci
când vreţi să studiaţi sau să învăţaţi,
aveţi nevoie de un ambient plăcut și de

cele mai bune resurse, disponibile în cel mai
scurt timp cu putinţă. 

Sala noastră de lectură oferă 60 de locuri
de lectură, WiFi și acces gratuit la un fond de
documente de peste 150.000 de volume. 

Iar comenzile sosesc în maximum 15 mi
nute chiar pe masa dumneavoastră. 

Servicii oferite:
• consultare pe loc a documentelor
• acces la catalogul electronic 
• acces la cataloagele tradiţionale
• rezervare titluri direct, telefonic sau prin

email
• asistenţă pentru identificarea surselor de

informare
• informare despre structura bibliotecii, ser

viciile şi colecţiile acesteia
• acces la dispozitivele eReader Kindle și

Nook Touch pentru citit cărţi în format
electronic (ebookuri)

• acces la Internet prin reţeaua wireless (pe
laptop, notebook, telefon mobil personal)

• posibilitatea desfăşurării de activităţi cul
turale şi ştiinţifice, ateliere de lucru, expoziţii
de documente

• fotocopiere şi imprimare informaţie

Sala de lectură
periodice
Când noutăţile pot fi citite astăzi pe in

ternet, ce nevoie mai avem de ziare și reviste
pe hârtie, sar putea spune, nu? Ei bine, deși
es te adevărat că internetul asigură rapiditate
și comoditate în oferirea informaţiei, în privinţa
calităţii și a acurateţei conţinutului, noi suntem
răspunsul potrivit pentru dumneavoastră.

Preţul abonamentelor pentru un ziar sau
pentru niște reviste reprezintă o sumă consi
derabilă din bugetul unei familii obișnuite, dar
Sala de periodice a Bibliotecii noastre vă oferă
ac ces gratuit la acestea, doar pe bază de per
mis.

În plus, prin intermediul programului
LEXEXPERT, puteţi consulta și imprima ultimele
legi și amendamente legislative, fără riscul de
a „culege” informaţia greșită de pe internet și
fără a fi nevoiţi să plătiţi pentru aceasta vreunui
site „de specialitate”.

Verificaţi în pagina alăturată lista noastră
de abonamente.

Săli 
de lectură



SEDIUL
CENTRAL
ZIARE LOCALE

7 Est
Evenimentul (Iaşi)

Bună Ziua Iaşi
Ziarul de Iaşi

ZIARE NAŢIONALE
Adevărul

Evenimentul Zilei
Gazeta sporturilor
Jurnalul Naţional
Ziarul financiar
Ziarul Lumina

Cultură:
„22”

Apostrof
Ateneu Bacău
Caiete critice

Contemporanul
Convorbiri literare

Dacia literară
Dilema veche

Familia
Feed back

Lettre Internationale
Observator cultural

Poezia
România literară

Scena.ro
Secolul XXI

Steaua
Teatrul azi

Tribuna
Vatra

Viaţa românească
Ştiinţe sociale
Foreign Policy

Revista de ştiinţe politice
şi relaţii internaţionale
Economie/ Afaceri:

Capital
Forbes (România)
Piaţa financiară

Revista finanţe publice şi
contabilitate

Revista română de
marketing

Drept/ Legislaţie:
Dreptul

Monitorul Oficial, 
Partea I

Monitorul Oficial, 
Partea a IIIa

Revista română de drept
penal

Revista română de drept
privat

Revista română de drept
al afacerilor

Revista română de
jurisprudenţă

Medicină:
Asul verde

Ce se întâmplă, Doctore?
British Medical Journal

Viaţa medicală
Click Sănătate

Istorie:
Historia

Historia Special
Magazin istoric

Diverse:
Academia Caţavencu

Science World
Bucătăria de azi

Bravo
Casa Lux

Casa şi grădina
Caţavencii

Click Poftă Bună

Formula As
Lumea

Magazin cultural
ştiinţific

Marie Claire
Naţional Geographic

România
Psychologies
Q Magazin

Ştiinţă şi tehnică
Unica

Biblioteconomie:
Biblioteca

Informare şi
Documentare

Revista română de
conservare şi restaurare

a cărţii
Revista Bibliotecii

Naţionale
Revista Română de

Istorie a Cărţii

FILIALE
Ziarul de Iaşi
Evenimentul

Bună Ziua Iaşi
Evenimentul zilei

Formula As
Jurnalul Naţional

Asul verde

Historia
National Geographic

Magazin
Bucătăria de azi
Casa şi grădina

Săli 
de lectură

DEPOZITUL CENTRAL
Pune la dispoziţia cititorilor peste 350.000 de publicaţii, din care:
 carte de patrimoniu naţional  peste 3000
 carte veche  peste 7000 (ediţii din Homer, Sofocle, Erasmus, Luther,
Petrarca, La Fontaine, Montaigne, Pascal, Rousseau, Shakespeare, Le
sage, Pope, Locke, Voltaire, Richardson, Goldsmith, Fenelon, Diderot,
d'Alembert, Montesquieu, Kant și Varlaam, Dosoftei, Cantemir, Conta,
Alecsandri, Eminescu, Xenopol ș.a.)
 periodice  peste 49000
 periodice vechi  3000
 alte documente de bibliotecă (standarde)
Anual primește peste 200.000 de solicitări și elaborează lucrări biblio
grafice în domeniu.
Asigură conservarea colecţiilor.



BB iblioteca oferă mai mult decât cărţi. În
cadrul Sălii de artă și referinţe, într
un ambient plăcut, bibliotecarii noș 

tri sunt încântaţi să vă pună la dispoziţie o
co lecţie multimedia pentru delectarea și stu
diul dumneavoastră. 

Peste 3100 de CDuri cu muzică de toate
genurile, 8530 de înregistrări pe discuri de
vi nil (teatru radiofonic, muzică veche, 

simfonică, de cameră,
vocală, instrumentală, tradiţională, modernă,
jazz, rock, uşoară, populară) și 3640 de par
tituri pentru pasionaţi și specialiști (unele
dintre ele se regăsesc în Iași doar în colecţiile
noastre).

Pentru iubitorii de artă, avem peste
3560 de albume și, la cerere, 4400 de lucrări
de specialitate și biografii ilustrate provenind
din biblioteca profesorului ieșean George
Pascu. 

Pentru colecţionari și nostalgici, oferim
spre consultare un număr de 4305 cărţi poș 
tale și ilustrate. 

În plus, avem pregătite 12 locuri de lec 
tu ră și două calculatoare cu internet pentru
cei care doresc să studieze, indiferent de do
meniu, venind totodată în sprijinul lor cu un
număr de 680 de lucrări de referinţă, enciclo
pedii și dicţionare.

Bibliotecarii sălii de artă vă mai invită,
de asemenea, să participaţi la audiţiile muzi
cale, expoziţiile, întâlnirile și discuţiile orga
nizate  periodic cu muzicieni, muzicologi,
li teraţi și artişti plastici ieșeni.

Sala de Artă 
și referințe



Sala de Artă 
și referințe



LL ectura este, înainte de toate, o călă
torie… către ceilalţi sau către tine în
suţi. Iar biblioteca este ca o gară de

unde poţi pleca încotro îţi dorești. Trebuie
doar să alegi destinaţia. Oricare ar fi aceasta,
la Biroul ,,Împrumut pentru adulţi” găsiţi
cărţi din toate domeniile: beletristică, me
dicină, istorie, drept, psihologie şi multe al
tele.

Dispune de un fond de publicaţii de peste
131.000 de volume, organizat după sistemul
ac cesului liber la raft, pe patru secţiuni: Secţiu 
nea lucrărilor de referinţă, Secţiunea de litera 
tură socioumană, Secţiunea de literatură ști
inţificotehnică, Secţiunea de literatură bele
tristică. 

Întregul fond de publicaţii este înregistrat
în catalogul electronic.

Evidenţa gestiunii și a împrumuturilor
se realizează, în paralel, prin mijloace tradiţio 
na le și în sistem informatizat. 

Fondul cu lucrări de referinţă cuprinde: 
– Bibliografii generale; Cataloage; 
– Enciclopedii (generale și pe domenii); 
– Dicţionare (de limbă; pe domenii); 
– Istorii ale unor domenii / tratate; 
– Alte lucrări de referinţă (atlase, coduri,

ghiduri etc.). 
• Împrumută anual în jur de 50.000 de

volume din cele mai diverse domenii.
• Efectuează tranzacţiile de împrumuturi

în sistem informatizat, în paralel cu cel tradi
ţional. 

• Oferă informaţii privind colecţiile bi
bliotecii prin catalogul electronic și prin cata
loage tematice pe suport tradiţional (istorie și
critică literară, personalităţi ale culturii și ști 
in ţei, Iași  cultură și civilizaţie etc.). 

• Asigură cererile de lectură ale diferitelor
categorii socioprofesionale de utilizatori (elevi,
studenţi, proaspăt absolvenţi etc.) privind: bi
bliografia școlară; bibliografia universitară;
promovarea unor examene; piaţa de muncă;
conversia profesională etc. 

• Oferă informaţii și referinţe pe sferele
de interes ale utilizatorilor, la cerere.

• Înlesnește accesul indirect al utilizatorilor
la fondul de dublete al Depozitului Central al
bibliotecii. 

• Acordă asistenţă de specialitate pentru
orientarea utilizatorului. 

• Efectuează rezervări de carte, la cerere,
direct în secţii sau telefonic. 

• Urmărește recuperarea publicaţiilor îm
prumutate.

• Organizează expoziţii tematice, 
• Servicii externe de bibliotecă: gestioneaza

imprumutul de carte pentru persoanele din
că minele de pensionari, persoane private de
libertate, elevi din centrele de plasament din
Iasi.

• Efectuează corectarea bazei de date re
trospective a secţiei.

Secția
Împrumut 

pentru adulți



Puncte de împrumut în municipiul Iași

Căminul de Bătrâni „Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena”

Este o unitate de asistenţă socială, aflată
în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară
Iaşi, care funcţionează ca un serviciu social de
asistenţă şi suport în cadru instituţionalizat.

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”
vi ne în sprijinul persoanelor din Căminul de
Bă trâni „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”
prin asigurarea accesului la fondul bibliotecii.
Sunt înregistraţi circa 260 de cititori și un fond
de carte de aproximativ 700 de volume care se
înlocuiesc periodic.

Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iași 
Este subordonat Ministerului Justiţiei și

Ad ministraţiei Naţionale a Penitenciarelor și
fa ce parte din sistemul naţional de apărare, or 
dine publică și siguranţă naţională al statului.

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”
vine în sprijinul persoanelor din Penitenciarul
de Maximă Siguranţă Iași prin asigurarea acce
sului la fondul bibliotecii. Sunt înregistraţi circa
1200 de cititori și un fond de carte de aproximativ
1100 de volume care se înlocuiesc săptămânal.
Biblioteca este unul dintre partenerii implicaţi
activ în acţiunile culturale desfășurate aici.

Asociaţia Nevăzătorilor din România
Reprezintă interesele nevăzătorilor la ni 

ve lul întregii ţări, fiind recunoscută ca organizaţie
naţională reprezentativă a nevăzătorilor. 

Filiala Judeţeană Iași are înregistraţi apro
ximativ 2.000 de membri care beneficiază de
acces la fondul bibliotecii, înregistrări în studioul
Asociaţiei, participarea la concursuri și mani
festări etc. şi deţine în regim de custodie, din
fondul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, un nu 
măr de 533 cărţi și 10.000 discuri audio.

Centrul Cultural Multifuncțional pentru
vârsta a IIIa

Are caracter cultural, educaţional, religios,
umanitar, caritabil și nonprofit. Misiunea este
aceea de a readuce persoanele de vârsta a IIIa
în viaţa socială și culturală activă. Pe baza unui
parteneriat cu asociaţia, Biblioteca Judeţea 
nă „Gh. Asachi” Iași a amenajat, în cadrul cen 
tru lui, un punct de împrumut cu peste 1.000
de titluri de carte, precum și un laborator cu 8
computere cu acces la Internet.

Centrul este deschis pentru toţi ieșenii în
vârstă de peste 50 de ani, cărora le propune o
ofertă variată de activităţi de informare și pe
trecere a timpului liber.



AA sigură interfaţa de comunicare între
organizaţie și diferitele categorii de
pu blic privind activităţile și imaginea

Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” și gestionează
relaţia cu massmedia. Misiunea Serviciului
PPC este de a menţine o imagine uni tară a
in stituţiei în raport cu politica generală a aces
teia prin îndeplinirea acţiunilor de promovare,
evenimente speciale și publicitate. 

Printre atribuţiile principale se nu
mără identificarea necesităţilor de pro
movare a imaginii instituţiei și întoc 
mi rea materialelor adecvate pentru
promovarea imaginii, identificarea
surselor de finanţare, scrierea
și depunerea aplicaţiilor de
pro iecte pentru finanţare, im
plementarea proiectelor și
programelor prevăzute în
pla nul de management.

Programe culturaledu
cative şi informaţionale:

 Pachete de programe
lu nare adresate preșcolarilor,
elevilor, studenţilor și seniori
lor;

 Pachete anuale şi curente
adre sate publicului larg, desfăşurate
în spaţiile bibliotecii sau în exterior
(în școli, parcuri, centre comerciale
etc.) sau în parteneriat cu alte instituţii.

Serviciul 
Proiecte şi programe

culturale, PR

Proiecte în derulare

Bibliozen – Inițiere în
spiritualitatea contemporană
Se adresează tuturor membrilor comu

nităţii interesaţi de informaţii din zona curen 
te lor spirituale contemporane. Întâlnirile se
des făşoară lunar, iar în cadrul lor se abordează
di verse teme din zona practicilor şi sistemelor
spirituale, ale dezvoltării şi armonizării per
sonalităţii.



Serviciul 
Proiecte şi programe

culturale, PR

Clubul LADY
Se adresează femeilor care doresc să

so cializeze sau caută informaţii, sfaturi, ponturi
pentru viaţa de fiecare zi și cărora le place,
în trun moment de răgaz, să împărtășească
lu crurile cunoscute cu cei din jur. Întâlnirile
se desfășoară lunar, întrun cadru nonformal,
la care sunt invitaţi specialiști în diverse do
menii. Tematica este stabilită de public, în
funcţie de interesele manifestate.

Clubul Clepsidra
Se adresează publicului larg interesat

de felul în care moravurile politice se regăsesc
în literatura naţională și internaţională, a de
celării propagandei și ficţiunii de mesajul li 
terar exprimat prin convingerea autorilor. 

Culorile cărții
Operează în zona de convergenţă a lite

raturii cu artele plastice și își propune să re 
alizeze o fuziune între cărţi, eventual docu
mente vechi, și opere ale celor mai reprezen 
ta tivi artiști plastici.

Clubul „Iubitor de Iaşi”
Se adresează tuturor celor pasionaţi de

is toria locală şi îşi propune, prin întâlniri pe 
ri odice, să faciliteze creşterea nivelului de
in formare asupra trecutului oraşului nostru,
cunoaşterea şi monitorizarea monumentelor
oraşului, conexiunea persoanelor cu interese
similare.

Cerneală și Celuloid
Se adresează cinefililor și are ca scop

realizarea unor paralele între anumite filme
și romanele care leau inspirat.

Portativul literelor
Se adresează melomanilor și își propune

fuziunea dintre literatură și muzică, materia 
li zate prin audiţii muzicale și lecturi publice
din opera clasicilor literaturii românești și
mon diale.

Cursuri pentru comunitate
Sunt organizate periodic ca urmare a

so licitărilor venite din partea publicului.
Pentru adulţi organizăm cursuri de limba
en gleză și de iniţiere în calculator și internet,
de comunicare și dezvoltare personală, iar
pen tru copii: cursuri de pictură, de limba
en gleză, de șah, de origami și quilling.



AMERICAN CORNER
Inaugurat la 28 iunie 2005, Comparti

mentul American Corner este rezultatul par
teneriatului încheiat între Biblioteca Judeţeană
Iași şi Amba sada SUA la Bucureşti, cu scopul
de a facilita accesul la informaţie prin asigurarea
unei platforme pentru prelegeri pe diferite
teme din cultura americană oferite de invitaţi 

din SUA, bursieri Fullbright şi beneficiari ai
pro gramelor sponso rizate de guvernul ameri 
can. De asemenea, asigură împrumutul la do 
mi ciliu şi la sala de lectură a documentelor
care au ca subiect cultura și ci vi lizaţia ameri
cană.

Colecţia de documente (cărţi, periodice,
CDuri, DVDuri, casete audio şi video) acoperă
ur mătoarele domenii: istorie, geografie, litera 
tură, gra matică, politică şi guvernare, artă, me
dicină, bi ografii, referinţe.

American Corner concepe și implemen
tează activităţi culturaleducative, precum: vi
zionări de filme artistice şi documentare, întâl 
niri interac tive și workshopuri pe teme din
ci vilizaţia americană, evenimente organizate
cu ocazia sărbătorilor tradiţionale americane
(Earth Day, Halloween, Thanksgiving, Black
His tory Month etc.), sesiuni de instruire și in 
for mare pentru cei care doresc să studieze în
SUA.

Serviciul 
Proiecte şi programe

culturale, PR



Editura „Asachiana”
Editura „Asachiana” a Bibliotecii Judeţene

„Gh. Asachi” Iaşi are ca scop principal susţinerea
valorilor reale ale spiritualităţii ieşene, în spe 
cial şi naţionale, în general. De asemenea, prin
activităţi special concepute, sprijină şi încura
jează literatura română, cunoaşterea istoriei
şi a culturii judeţului Iaşi, cât și promovarea
ti nerilor scriitori de valoare. 

Editura implementează politica editorială
în concordanţă cu misiunea bibliotecii, care
es te orientată pe patru direcţii: formare, in

formare, creaţie şi loisir. Colecţiile de început
sunt: de debut literar (Colecţia „Princeps”) şi
de volum şcolar în proză (Colecţia „Şcoală de
carte”).

Activităţi desfășurate: redactarea de cărţi,
cataloage, albume, materiale informative şi de
promovare incluse în planul editorial și editarea
revistei de biblioteconomie şi de cercetări in
terdisciplinare Asachiana.

Serviciul 
Proiecte şi programe

culturale, PR

Revista Asachiana
Revista Asachiana are un caracter inter

disciplinar, care îşi propune să stimuleze co
municarea între diverse grupuri de creatori,
dar și între exponenţi ai altor domenii, întro
so cietate multiculturală ce se confruntă cu
pro vocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.
Revista publică articole din domeniile socio
umane, traduceri inedite, note critice sau recen 
zii. Publicaţia poate fi consultată şi în varianta
electronică, în formatele pdf şi epub.

Revista Asachiana a fost înregistrată la
Cen trul Naţional ISSN şi a primit codul de
iden tificare ISSN 22853197. Contribuţiile se
pot trimite secretariatului redacţiei, pe adresa
de email: asachiana@bjiasi.ro.



AA re în subordine: Biroul de Catalogare,
Biroul de Informare Bibliografică și
Bi roul de Informare Comunitară care

are rol și de Comisie de Coordonare și Îndru
mare Metodică a bibliotecilor publice din ju 
deţul Iași.

Dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci cu
prinde totalitatea operaţiunilor necesare asigu 
rării creșterii normale a fondurilor de docu

mente în funcţie de
dinamica pieţei

de tipărituri, 

de dimensiunea și profilul bibliotecii, în cazul
nostru profil enciclopedic, precum și de
in teresele de documentare în continuă
creștere și schimbare ale membrilor
comunităţii în slujba căreia ne aflăm.

Prelucrarea documentelor
este o activitate tehnică de pre
lucrare a informaţiilor biblio
grafice conform setului de nor
me IFLA. Ea stabilește reguli
de creare a instrumentelor
ne cesare regăsirii publica ţi 
i lor în rafturile bibliotecii.

Sistemul informatizat
folosit este eBibliophil. Cu
ajutorul acestuia se generează
o bază de date regăsită în ca
talogul online de pe pagina web
a bibliotecii care oferă puncte de
acces în regăsirea informaţiilor
solicitate de utilizatori, dar și un su
port de realizare a statisticilor de bi
bliotecă.

Activităţi:
Se completează colecţiile bibliotecii prin

achiziţii curente şi retrospective, donaţii, depozit
legal, schimb interbibliotecar conform planului
de dezvoltarea a colecţiilor;

Se prelucrează în sistem informatizat în
cadrul programului eBibliophil, toate docu
mentele achiziţionate;

Se asigură evidenţa tuturor documentelor
intrate în bibliotecă și se realizează localizarea
lor în cadrul serviciilor de relaţii cu publicul;

Se elaborează documentaţia necesară fie
cărei gestiuni în parte;

Se reface baza de date a documentelor
intrate înainte de 1999;

Se elaborează rapoartele statistice privind
dinamica colecţiei de documente a bibliotecii;

Are rol de formator pentru personalul
de specialitate nou încadrat.

Serviciul 
Catalogare, Achiziţii, 

Informare bibliografică



Biroul de Informare
bibliografică
Acest birou oferă publicului informaţii bi

bliografice şi realizează bibliografii la cerere,
la orice nivel de complexitate, în limita fondu
lui de documente deţinut de bibliotecă.

Selectează şi înregistrează în baza de date
electronică a bibliotecii, începând din anul
2000, articole din publicaţiile periodice din pa
trimoniu, în special cele care conţin informaţii
despre municipiul şi judeţul Iaşi, sub toate as
pectele relevante pentru specificul local, dar şi
articole de specialitate din domenii de interes
general: literatură română şi universală, arte,
filosofie, sociologie, istorie, drept, învăţământ,
economie, biblioteconomie. În 2016, acest seg
ment al bazei de date pune la dispoziţia publi
cului peste 190.000 de înregistrări.

Pe baza acestor înregistrări sunt editate
o serie de lucrări bibliografice.

Cea mai importantă este Anuarul biblio
grafic al judeţului Iaşi, iniţiată în 1966, în urmă
cu 50 de ani, şi având o apariţie fără sincope.
Anuarele din perioada 19972013 pot fi con
sultate online, în format electronic, iar cele an
terioare sunt puse la dispoziţia publicului în
cadrul compartimentului. 

Alte lucrări de bibliografie locală, sunt
cele dedicate unor personalităţi, instituţii sau
unor aspecte ale istoriei şi actualităţii locale.
Cititorilor pasionaţi de literatura română sau
universală le stau la dispoziţie câteva lucrări,
care înregistrează studii şi articole apărute în
presa literară din anul 2000 şi până în prezent.

Biroul de Informare
comunitară
Furnizează suport informaţional (prin

colecţii de documente, baze de date, linkuri In
ternet şi consiliere directă telefonică, prin pa
gina de facebook sau prin email) pentru viaţa
de zi cu zi şi poate iniţia cetăţenii în procedu
rile necesare obţinerii 
celor mai variate
servicii.  

Menţionăm că nu se oferă rezolvări explicite
problemelor curente ale cetăţenilor, ci se iden
tifică și se direcţionează către specialiștii care
pot oferi aceste rezolvări şi răspunsuri. Se
dorește să se realizeze o informare corectă şi
rapidă asupra tuturor aspectelor vieţii sociale,
culturale, economice etc. ale municipiului și ju
deţului Iaşi, în primul rând. Informaţiile sunt
oferite gratuit utilizatorilor.

Se asigură Împrumutul Interbibliote
car, la nivel naţional, între biblioteca noastră
și celelalte biblioteci din ţară.

Din data de 14 septembrie 2015, îndepli 
neș te și atribuţiile specifice de Coordonare a
Co misiei de Coordonare și Îndrumare Meto
dică a bibliotecilor publice din judeţul Iași.

Serviciul 
Catalogare, Achiziţii, 

Informare bibliografică



COLECŢII: 614808
Din care:
Cărţi și periodice: 580858
Manuscrise: 10 
Documente audiovizuale: 12761
Colecţii electronice: 244
Documente noncarte: 40935

DOCUMENTE
ACHIZIŢIONATE în 2015:
18211, din care:

Achiziţionate din finanţare publică: 
13620

Donaţii: 3506
Depozit Legal: 1085

FACILITĂŢI ȘI 
SERVICII: 
Procent din stoc destinat împrumutului:

62,23% 
Procent de înregistrări catalografice în 

regim automatizat: 55% 
Număr de staţii de lucru pentru 

utilizatori: 24 

UTILIZARE ȘI UTILIZATORI: 
Utilizatori înscriși (din populaţia 

municipiului Iași): 44.531 
Utilizatori activi: 18.514 
Documente împrumutate: 352.988 
Informaţii și referinţe oferite: 56.580 
Vizite la bibliotecă: 189.911 
Frecvenţa medie zilnică: 756
utilizatori/zi 
Vizite prin servicii externe de
bibliotecă: 3.129
Rezervări de titluri: 2.165 
Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin

telefon, poștă, fax): 
1.826 solicitări 

Programe și evenimente culturale: 232
Expoziţii: 55
Timp mediu de prelucrare a 

documentelor: 24 zile 
Nr. participanţi programe și evenimente

culturale: 7.724

PERSONALUL BIBLIOTECII: 
104 angajaţi 
Personal de specialitate: 90
Alt personal: 14

Biblioteca 
în cifre (2015)
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