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a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul
în care îşi desfăşoară activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale
care se adresează aceleiaşi comunităţi
În anul 2016, colaboratori importanţi ai bibliotecii au fostAmbasada Statelor Unite
la Bucureşti (care a finanţat şi sprijinit funcţionarea compartimentului American Corner
cu 47.680 lei), Primăria Municipiului Iaşi (care a alocat suma de 7.000 lei, reprezentând un procent de 40% din valoarea totală a proiectului Conferinţa Naţională a ANBPR,
inclus în Sărbătorile Iaşului 2016), Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii din Republica Moldova, Universitatea Alexandru Ioan Cuza,Biblioteca Centrală Universitară Mihai
Eminescu Iaşi,Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu
de la Brad, Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Universitatea de Arte G. Enescu, Complexul Muzeal Naţional Moldova, precum şi 16 biblioteci judeţene din ţară.
De menţionat sunt şi colaborările constante cu alte instituţii (de cultură, educaţie sau
comunitare) aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi (Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, SC ApaVital SA Iaşi) sau a Primăriei Municipiului
Iaşi (Ateneul Tătăraşi, Căminul de bătrâni Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Bucium,
Căminul de pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva din Copou), cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului.
Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi a avut colaboratori şi parteneri instituţiile de învăţământ de diverse nivele din municipiul Iaşi.
În 2016 a continuat colaborarea cu Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii
din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi şi cu Filiala Iaşi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, concretizată într-un proiect de mare succes în rândul publicului tânăr: Biblio-şcoala de pietoni.
A continuat parteneriatul cu Penitenciarul Iaşi, unde funcţionează un punct de împrumut carte, punând la dispoziţia persoanelor private de libertate peste 1.000 de volume din colecţiile proprii.
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Biblioteca Judeţeană a continuat să opereze cele 7 puncte de împrumut la: Căminele
de Pensionari Sf. Constantin şi Elena şi Sf. Cuvioasă Parascheva, Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia; Penitenciarul de maximă siguranţă Iaşi; Spitalul de Neurochirurgie; Filiala Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor; Centrul de plasament Veniamin Costache.
Dintre parteneriatele public-private, menţionăm pe cele încheiate cu SC ApaVital SA
Iaşi, Editura Gama Iaşi, Adservio, care au susţinut premierea unor concursuri judeţene
pentru elevi şi activităţile de vacanţă destinate copiilor, dar şi acţiunile de promovare ale
activităţii bibliotecii.
Dintre parteneriatele încheiate cu 15 ONG-uri, amintim Asociaţia Literară
Păstorelşi Societatea pentru Psihologie Iaşi, Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni,
Asociaţia Studenţilor Jurnalişti etc.
Anul

Parteneriate încheiate

2013

46

2014

66

2015

96

2016

117

Lista completă a parteneriatelor valabile în 2016 se regăseşte în Anexa 1 a acestui
raport.

Voluntariat
În 2016, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi a implicat voluntarii în peste 60 de activităţi. Specialişti în diverse domenii, elevi sau studenţi au contribuit decisiv în derularea unor proiecte ca Orăşelul Copiilor, YouthFest, Festivalul Luminii, Biblioteci în parcuri
sau GFest. Cele mai importante programe realizate cu ajutorul voluntarilor au fost: Nocturna Bibliotecilor, cursurile de limbă engleză pentru seniori, scriere creativă, origami,
şah pentru copii, curs de comunicare pentru adulţi sau programul BiblioZen, pentru organizarea căruia se colaborează cu psihologi şi traineri pe teme de dezvoltare personală.
VOLUNTARIAT
Membri activi

Nr. activităţi în care au fost
implicaţi

78

60
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2. Analiza SWOT – 2016
Strenghts
• notorietate bună în comunitate,
încredere
• fond de carte foarte vast şi valoros,
adus la zi
• deschiderea de noi filiale
• capacitate însemnată de colaborare şi
interacţiune cu toţi actorii sociali
• gratuitatea absolută a serviciilor

Weaknesses
• absenţa unui sediu central propriu şi
adecvat
• imposibilitatea efectuării de investiţii în
clădiri
• contextul complicat al obţinerii tuturor
avizelor de funcţionare conform noilor
standarde ISU
• calitatea din ce în ce mai precară a
resurselor care pot fi atrase de pe piaţa
muncii

Opportunities
• public numeros şi educat
• strategia culturală naţională este
orientată spre cultura de masă,
specifică bibliotecilor
• preocuparea CJ pentru rezolvarea
problemei sediului central.

Threats
• scăderea accentuată a gustului pentru
lectură
• concurenţa acerbă din mediul cultural
• concurenţa referinţelor de pe Internet
• numărul mare de contracte de închiriere
încheiate pe termen scurt

Rezultatul analizei SWOT s-a concretizat în strategia şi obiectivele abordate pentru
perioada de raportare, în planul de acţiuni şi în adecvarea instituţiei la relaţia cu beneficiarul, toate acestea urmând a fi prezentate în cele ce urmează.

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru
îmbunătăţirea acesteia
Editarea de publicaţii proprii
În anul 2016, la acest capitol putem enumera:
Revista anuală Winter Wonderland (ISSN2458-0287)
este rezultatul celei de-a VII-a ediţii a Concursului de creaţie
literară în limba engleză cu acelaşi titlu, organizat de Compartimentul American Corner.
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Februaryʼs Moonstruck (ISSN 0025-0120) este o publicaţie
care conţine lucrările premiate la concursul de felicitări şi
scrisori de dragoste în limba engleză şi română, organizat de
Compartimentul American Corner. Este disponibilă în format
tipărit şi electronic.

Revista de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare Asachiana (ISSN 2285-3197). În 2016, revista editată de
Biblioteca Judeţeană Iaşi a apărut în două numere (4 şi 5), lansate în cadrul a două evenimente importante: Conferinţa Naţională
ANBPR şi Festivalul Teodorenii.
Noutăţi pe rafturile bibliotecii(12 numere) – broşură lunară editată de Biroul DTP
– conţine titlurile nou achiziţionate de bibliotecă, disponibile la sediul central şi filiale, şi
poate fi consultată atât pe format tradiţional pe hârtie, cât şi online.
Broşura-program Festivalul Teodorenii
Broşura Simpozionului Zilele Ion Creangă

Editarea de cărţi
În anul 2016, Compartimentul Editură al Bibliotecii Gh. Asachi Iaşi a realizat şi editat
un număr de 4 volume, după cum urmează:
 Constantin Dram – Cartea Iaşilor (ISBN 978-973-61266-0-4), în colaborare cu
Editura Timpul;
 Lumea lui Daniel (ISBN 978-606-94146-3-7) – antologie câştigătoare a Concursului de volume colective de proză Ionel Teodoreanu, realizat de Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iaşi, în colaborare cu Editura Vasiliana '98;
 Simţiri adolescentine (ISBN 978-606-94146-5-1) – antologie realizată de elevii Liceului Petru Ștefănucă Ialoveni, Republica Moldova, în colaborare cu Editura
Vasiliana '98;
 Paradox(ISBN 978-606-94146-6-8) – antologie realizată de elevii Liceului Iulia
Haşdeu Chişinău, Republica Moldova, în colaborare cu Editura Vasiliana '98.
7
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De asemenea, au fost editate 20 de volume în format electronic, rezultate în urma
Concursului de volume colective Ionel Teodoreanu.
1

978-606-94146-0-6

Calea tainică

Colegiul Naţional Iaşi

2

978-606-94146-1-3

Carusel

Colegiul „E. Racoviţă” Iaşi

3

978-606-94146-2-0

În numele cărţii

Liceul „I. Creangă” Chişinău

4

978-606-94146-3-7

Lumea lui Daniel

Liceul „V. Alecsandri” Iaşi

5

978-606-94146-4-4

Paşi îndărăt

Liceul Pedagogic „V. Lupu”
Iaşi

6

978-606-94146-5-1

Simţiri adolescentine

Liceul „V. Alecsandri” Iaşi

7

978-606-94146-6-8

Paradox

Liceul „I. Neculce” Chişinău

8

978-606-94146-7-5

CarpeDiem

Liceul „I. Neculce”
Tg. Frumos

9

978-606-94146-8-2

Sadovenienii

Liceul „M. Sadoveanu”
Paşcani

10

978-606-94146-9-9

Grădina viselor suspendate

Colegiul Naţional Iaşi

11

978-606-94357-0-0

Când arborii şoptesc

Liceul „Al.I. Cuza” Iaşi

12

978-606-94357-1-7

Contraste

Colegiul „E. Racoviţă” Iaşi

13

978-606-94357-2-4

Idei din ochii mei

Liceul „M. Marinciuc”
Chişinău

14

978-606-94357-3-1

Descoperind cuvântul

Liceul „Gh. Asachi” Chişinău

15

978-606-94357-4-8

În ramurile gândului

Liceul Pedagogic „V. Lupu”
Iaşi

16

978-606-94357-5-5

Sadovenienii (2015)

Liceul „M. Sadoveanu”
Paşcani

17

978-606-94357-6-2

Primăvara în vene

Liceul „I. Hasdeu” Chişinău

18

978-606-94357-7-9

Per aspera ad astra

Liceul „I. Neculce”
Tg. Frumos

19

978-606-94357-8-6

Rug

Liceul „Al.I. Cuza” Iaşi

20

978-606-94357-9-3

Întotdeauna întârziem zece
minute

Liceul „Al.I. Cuza” Iaşi
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Un plus de vizibilitate a fost adus de participarea cu stand propriu la şapte mari târguri şi festivaluri desfăşurate în Iaşi. Le amintim cronologic:
Târgulde Carte, Artă şi Muzică Librex, ediţia a XXIV-a, 2016– organizat în intervalul 9-13 martie, la Palas Mall.
EduFunny Fest – este uneveniment specializat în activităţi educaţionale nonformale
dedicate elevilor şi preşcolarilor.
Festivalul Serile Filmului Românesc, SFR, ediţia a VII-a, 2016, organizat în perioada 4-8 mai.
Festivalul Luminii – este un eveniment naţional sincron, organizat anual de către
membrii Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României şi tinerii voluntari locali. În 2016 a
avut loc cea de a XII-a ediţie, în Iaşi fiind organizat pentru a şasea oară sâmbătă, 28 mai,
în Parcul Copou.
Orăşelul Copiilor, 2016, ediţia a VII-a.
Festivalul Youth Fest – ediţia I, 23-25 septembrie 2016, Parcul Grădina Pogor.
Festivalul G Fest 2016, ediţia a IV-a, organizat în perioada 30 sept. – 2 oct. 2016, în
Parcul din Grădina Pogor.

Publicitareaactivităţilor bibliotecii a mai cuprins realizarea şi tipărirea a:
 323 de afişe;
 18 tipuri de pliante;
 24 tipuri de semne de carte;
 72 de modele de diplome;
 bannere de promovare a Festivalului Teodorenii.
 bannere de promovare a Conferinţei ANBPR.

Reflectarea în mass-media
Din analiza efectuată în urma monitorizării presei în 2016 rezultă că interesul presei scrise s-a păstrat la nivelul anului 2015, înregistrându-se o uşoară creştere (+2,32%).
Plecând de la această analiză, coroborată cu cea a apariţiilor din presa online (unde s-a
înregistrat o scădere de –9,77% faţă de 2015), scădere care are drept cauză dispariţia a
9
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numeroase site-uri/ portaluri de ştiri ieşene, ne-am îndreptat către audio-vizual, cunoscându-se apetenţa crescândă a publicului pentru tv şi radio. Astfel, la finalul anului 2016
s-a constatat că cea mai mare creştere (167 de apariţii, adică o creştere de +125% faţă
de 2015) vine din presa audio-vizuală.
În 2016 au fost trimise 92 de comunicate de presă şi au fost organizate două conferinţe de presă, la ambele fiind prezente cele mai importante instituţii media din Iaşi. Cele
două conferinţe au avut ca subiecte prezentarea raportului de activitate a managerului
pe anul precedent (aprilie) şi lansarea ediţiei a II-a a Festivalului Teodorenii (noiembrie).
Prezenţa în două emisiuni la două posturi tv diferite (Iaşi Tv Life şi Apollonia Tv),
realizate exclusiv cu reprezentanţii bibliotecii, pot fi menţionate ca un rezultat al unei
bune mediatizări a activităţii noastre.
Interesul mass-media este captat şi de diversificarea ofertei culturale a Bibliotecii,
dar este datorat şi multitudinii de activităţi cultural-educaţionale destinate publicului
larg. Putem considera că biblioteca are o relaţie strânsă cu mass media, care a fost construită în timp, prin consecvenţă, receptivitate şi bunăvoinţă, graficul comparativ fiind
edificator:
Anul

Articole presa tipărită

Articole presa
online

Emisiuni radio şi TV

2013

93

376

16

2014

88

555

28

2015

172

747

74

2016

176 (+2,32%)

674 (-9,77%)

167 (+125,67%)

În anul 2016 au fost încheiate parteneriate media cu durata de un an cu şapte instituţii de presă din Iaşi: cu postul regional al televiziunii publice (Studioul Teritorial TVR
Iaşi) şi cel de radio (Radio Iaşi), cu trei posturi tv private (Iaşi Tv Life, Tele M şi
Apollonia Tv), cu postul de radio privat Impact FM şi două cotidiene (Ziarul Evenimentul
şi Ziarul de Iaşi dublat de platforma online de evenimente Iaşi Fun).
Imaginea exactă a reflectării activităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi în presa scrisă, online şi radio-tv este cuprinsă în Anexa 2.
Anexa 3 cuprinde extrase din presa scrisă referitoare la activitatea Bibliotecii Judeţene Iaşi.
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Comunicare on-line
Proiectul bjiasi.ro din Planul de Management, ce presupune modernizarea și eficientizarea site-ului bibliotecii, a înregistrat în cursul anului 2016 următoarele date statistice:
 pe site-ul bjiasi.ro şi pe pagina de FacebookBiblioteca.J.Iasi au fost realizate 670
de postări noi şi 275 pagini noi; a fost actualizat şi înnoit site-ul teodorenii.ro şi s-au creat noi postări pe pagina de FacebookTeodoreniiIasi;
 pe canalul Youtube al Bibliotecii s-au postat 44 înregistrări video de la diferite acţiuni culturale;
 în cadrul proiectului O carte pe zi au fost realizate descrierile şi scanarea copertelor a 254 de volume, informaţiile fiind publicate pe site-ul Bibliotecii Judeţene Gh.
Asachi Iaşi;
 site-ul bjiasi.ro a înregistrat 147.406 vizite, vizitatori unici 82.919, pagini consultate 824.593;
 site-ul teodorenii.ro a înregistrat 8.155 vizite, vizitatori unici 5.590, pagini consultate 47.960;
 pagina de FacebookBiblioteca.J.Iasi a înregistrat 894.630 vizite;
 pagina de FacebookTeodoreniiIasi a înregistrat 12.425 vizite;
 catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 83.730 accesări, 63.143 vizitatori
unici, 1.869.675 pagini accesate;
 s-au completat şi actualizat postările referitoare la informaţii de interes public;

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Bibliotecile au oportunitatea de a-şi putea construi o imagine exactă şi instantanee a
profilului utilizatorilor, dat fiind accesul lor la datele personale şi ocupaţionale ale tuturor celor înscrişi. Spre deosebire de o instituţie de spectacole, care se adresează unui
public în esenţă anonim, biblioteca lucrează cu fişe-contract de înscriere, în care se
regăsesc date precum, vârsta, sexul, ocupaţia, nivelul studiilor, locul de muncă sau adresa de domiciliu.
Ca urmare, măsurile luate pentru cunoaşterea profilului utilizatorului sunt reprezentate de analiza periodică a datelor statistice stocateînprogramuleBibliophil.
11

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂGh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2016

Ca un element de noutate pentru anul 2016, a fost realizat un studiu de oportunitate
privind deschiderea unei noi filiale, în sediul Casei de Cultură a Sindicatelor. Concret, colegii noştri au difuzat un număr de 793 de chestionare la liceele şi şcolile de meserii din
zonă, care au fost completate atât de elevi cât şi de profesori. Din analiza acestora au rezultat nu numai că deschiderea respectivei filiale este necesară, ci şi liniile directoare de
alcătuire a fondului de carte în respectiva filială.
Dosarul complet al acestui sondaj se regăseşte în arhiva bibliotecii, va fi disponibil
în timpul susţinerii acestui raport, dar are dimensiuni mult prea mari pentru a se constitui într-o anexă.

5. Grupurile ţintă ale activităţii instituţiei
Atât din Legea Bibliotecilor, cât şi din misiunea Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi
rezultă clar că instituţia noastră trebuie să se adreseze comunităţii în ansamblul ei, concretizând în acest fel statutul său de unică bibliotecă publică din Iaşi.
Din punct de vedere managerial, s-a încercat îndeplinirea acestei misiuni pe câteva
paliere:
 distribuţia geografică: a fost avută în vedere atunci când a fost accelerată
politica de deschidere a unor noi filiale şi centre de împrumut, în ideea că e
mult mai bine să ducem cartea în comunitate decât să aşteptăm utilizatorii
la sediul central.
 conservarea şi încurajarea culturii scrise: a cuprins măsuri care s-au
adresat întregii comunităţi, de la creatori şi editori, la tinerii elevi care au
fostprovocaţi la alcătuirea de texte literare; de asemenea, biblioteca a cheltuit resurse importante pentru tezaurizarea întregii culturi scrise a
comunităţii.
 informarea comunitară şi elaborarea bibliografiilor sunt şi ele activităţi
care s-au adresat şi servesc întreaga comunitate, stabilirea unor grupuriţintă în acest domeniu fiind inoportună şi chiar ilegală.
Există însă şi domenii în care biblioteca trebuie să îşi stabilească anumite grupuri
ţintă, din cauza particularităţilor mediului cultural, social, economic şi administrativ.
În domeniul achiziţiei de documente, studierea profilului utilizatorului impune achiziţionarea cu predilecţie a documentelor care se adresează copiilor şi tinerilor până în
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25 de ani, după cum analiza cererilor de lectură, venite în scris din partea cititorilor, ne-a
impus anul trecut cumpărarea de documente din domeniul dezvoltării personale.
În domeniul programelor culturale, biblioteca noastră pleacă de la ideea că nu se
poate substitui instituţiilor de spectacol din Iaşi, aşa încât trebuie să ne adresăm unui
grup de beneficiari mai dispuşi să asocieze cultura cu educaţia şi cu dezvoltarea
personală, precum şi celor gata să participe la acte culturale care au în centrul lor mai
ales valorizarea culturii scrise, în detrimentul artelor scenei.

6. Profilul beneficiarului actual
Din analiza datelor statistice înregistrate pe parcursul anului 2016 reiese că profilul
beneficiarul bibliotecii noastre se prezintă astfel:
 În funcţie de statutul ocupaţional,elevii şi studenţii deţin o pondere procentuală de 58,9% din totalul utilizatorilor. Ei sunt urmaţi de utilizatori cu profesii intelectuale în procent de 8,92%, de pensionari cu 5,46%, de funcţionari cu 2,31%, de casnici cu2,37%, de muncitori cu 1,81%, de şomeri cu 1,52%, de maiştri/tehnicieni cu
0,52% şi de alte categorii cu 18,18%.

Tehnicieni, maiştri

0.52%

Şomeri

1.52%

Muncitori

1.81%

Casnici

2.37%

Funcţionari

2.31%

Pensionari
Profesii intelectuale

Profilul utilizatorului 201
după statut ocupaţional

5.46%
8.92%

Alte categorii

18.18%
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 Analizândvârsta utilizatorilor bibliotecii,datele statistice ale anului 2016 relevă că cei mai mulţi beneficiari se regăsesc în categoria 14-25 ani (38,20%) şi cei sub 14
ani (21,47%), urmaţi de cei din categoria 26-40 de ani (20,41%), categoria 41-60 ani
(13,42%) şi categoria peste 61 ani (6,50%).
45

38.20%

Profilul utilizatorului 2016
în funcţie de vârstă

40
35
30
25
20

21.47%
20,41%

15

13.42%

10

 În funcţie de gen, femeile au utilizatîntr-un procent de 67,50% serviciile oferite
de biblioteca noastră, în timp ce bărbaţiiau accesat serviciile biblioteciiîntr-un procent
de 32,50%.

Profilul utilizatorului 2016 în funcţie de gen
32.50%

67.50%

 în funcţie de tipul serviciilor accesate, s-au conturat următoarele tipuri de utilizatori:
a) utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă – 74,4%;
b) utilizatori ai serviciilor electronice, accesate de la distanţă – 25,6%.

14

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂGh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2016

Profilul utilizatorului 2016 în funcţie de tipul serviciilor accesate
25.60%
74.40%

În concluzie, utilizatorul actual al Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi este preponderent
tânăr şi foarte tânăr, majoritar de gen feminin, care prezintă interes pentru informare şi
loisir şi preferă accesul direct la serviciile bibliotecii.
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b) Evoluţia profesională a instituţiei şi
propuneri privind îmbunătăţirea acesteia
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la
politicile culturale la nivel naţional şi la strategia
culturală a autorităţii
Autoritatea locală sub jurisdicţia căreia îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeţeană Iaşi este Consiliul Judeţean Iaşi. Teoretic, strategia culturală este o parte conectată
profund la strategia generală de dezvoltarea socială şi economică. Din păcate, în anul
2014, când a fost realizată strategia generală a judeţului Iaşi, capitolul cultură a fost
omis, el fiind trecut doar ca o sarcină care ar fi trebuit dusă la îndeplinire ulterior, dar,
deocamdată, autoritatea nu a adus asemenea clarificări. Există o strategie culturală
adoptată la nivelul municipiului Iaşi, dar ea este asumată de Consiliul Local şi deci este
irelevantă pentru o instituţie cu statut judeţean, aşa cum este Biblioteca. Din acest motiv,
ne vom referi în ceea ce urmează la adecvarea activităţii la strategia culturală naţională.
Principiile şi obiectivele politicii culturale naţionale aplicabile bibliotecii noastre
sunt:
Promovarea creativităţii şi a participării la viaţa culturală – se realizează la Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi printr-o paletă largă de măsuri: organizarea de concursuri
de creaţie pentru toate vârstele, lansări de carte şi dezbateri de interes larg, stimularea
copiilor şi tinerilor de a participa la acţiuni culturale, cu scopul de a le crea obişnuinţe de
consum cultural, parteneriate cu asociaţii şi organizaţii care au scop creativ şi artistic.
Toate serviciile bibliotecii noastre implică o gratuitate absolută pentru participanţi, singura condiţie fiind aceea de a dori să ia parte activ la asemenea manifestări. În tot anul
2016, biblioteca şi-a asumat un rol activ, în sensul că am ales să părăsim cât mai mult
atât sediul propriu cât şi spaţiile convenţionale în care se desfăşoară manifestările culturale.
Măsurile pentru prezervarea patrimoniului cultural şi promovarea industriilor
creative s-au referit în primul rând la colaborarea cu mediul cultural ieşean pentru cunoaşterea şi tezaurizarea culturii scrise. În planul de achiziţii au fost prinse toate editurile locale cu activitate semnificativă, dar şi operele unor scriitori ieşeni publicaţi la alte
edituri decât cele ieşene. O atenţie deosebită a fost acordată memoriei creatorilor a căror viaţă şi activitate a fost legată de Iaşi, cel mai elocvent exemplu în acest sens fiind
16
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Festivalul Teodorenii şi Simpozionul Ion Creangă. Într-un context cultural mai larg, care
ţine şi de cultura materială a poporului român, am încercat să valorificăm şi să promovăm valori ale artei populare dar şi ale gastronomiei moldoveneşti, desigur, în strânsă
legătură cu cultura scrisă.
În activitatea bibliotecii am pornit de la conştiinţa faptului că misiunea noastră implică respectarea unor drepturi culturale fundamentale:
– de acces la viaţa culturală;
– de participare la viaţa culturală;
– la respectul identităţii culturale;
– de a se identifica cu o comunitate culturală;
– de acces la patrimoniul cultural;
– la protecţia activităţilor creatoare;
– la protecţia proprietăţii intelectuale;
– la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea pentru artă;
– de a desfăşura în mod liber activităţi culturale.

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Plecând de la obiectivele şi drepturile menţionate la punctul precedent, am organizat întreaga activitate a bibliotecii astfel încât cea mai importantă prioritate a bibliotecii
să fie atragerea şi satisfacerea nevoilor culturale ale unui număr cât mai mare de ieşeni.

Dinamica utilizatorilor
Din analiza datelor pentru 2016 reiese o creştere a numărului utilizatorilor activi.
Biblioteca

Număr utilizatori activi
2013

2014

2015

2016

Sediul central

4.680

5.297

6.767

8.763

Filiale

5.927

6.334

6.542

6.152

Total

10.607

11.631

13.309

14.915
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Utilizatorii activi care au frecventat Biblioteca în anul precedent, atâtpentru accesarea serviciilor de împrumut documente la domiciliu sau de studiu în sălile de lectură, cât
şi de utilizare a celorlalte servicii destinate publicului (exclusiv numărul participanţilor
la Programe Culturale), a fost de 14.915, creşterea înregistrată faţă de anul 2015 fiind de
12%.
Pe parcursul anului 2016, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi proiectelor cultural-educative pentru publicul larg s-au derulat un număr de 565 de activităţi, la care s-au înregistrat 22.534 de participanţi, creşterea înregistrată fiind de
21,55% faţă de anul precedent.
Anul

Activităţi în cadrul programelor şi
proiectelor

Număr
participanţi

2013

250

8.500

2014

430

11.491

2015

499

18.538

2016

565

22.534

Din cele 565 de activităţi derulate în 2016, 145 au fost organizate în exterior, în
spaţiile partenerilor sau cu prilejul participării la târguri şi festivaluri.
La cele 565 de activităţi cu public, putem adăuga 131 de expoziţii tematice de carte, de lucrări plastice şi fotografice, cât şi proiectele care au ca public utilizatorii online (O carte pe zi – 254 de volume, E-pub, mobi – 27 volume sau cel de media, prin
Dialoguri culturale – 2 emisiuni realizate).

Numărul vizitelor înregistrate în 2016 la
Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi
Conform statisticilor de bibliotecă, numărul vizitelor la Biblioteca Judeţeană
Gh. Asachi Iaşi în cursul anului 2016 a fost de 272.095, excluzând vizitele virtuale
(239.291).
Raportându-ne la cele 253 de zile lucrătoare din anul 2016, acest număr indică o
frecvenţă medie zilnică de 1075,47 vizite.
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Situaţie comparativă a vizitelor totale în perioada 2013-2016
(exclusiv vizite virtuale)
Biblioteca
Gh. Asachi

Vizite
2013

Vizite
2014

Vizite
2015

Vizite
2016

Sediul central

30.524

84.334

85.652

94.954

Filiale

61.934

69.301

75.950

92.011

Participanţi la programe

9.796

11.315

18.538

22.534

Centre Internet +
Hotspot*

13.810

21.091

17.944

62.596

Total

116.064

186.041

198.084

272.095

* Serviciul hotspot este o inovaţie pornită în ultima lună a anului 2015, care permite conectarea gratuită la internet în sediul central a oricărui utilizator, pe baza unui device personal, a
numărului de permis de bibliotecă şi a unui număr de telefon mobil. El a înlocuit serviciul
clasic al sălii de internet şi a fost un succes răsunător în rândul tinerilor noştri utilizatori.

Utilizarea bibliotecii la distanţă
Număr servicii
telefonice,
e-mail

Număr referinţe
prin e-mail

Număr vizite
virtuale

4.574

3.220

239.291

Situaţie comparativă a vizitelor şi vizitatorilor online
pe site-ul bjiasi.ro
Anul

Vizitatori unici

Vizite

2013

11.694

21.002

2014

30.110

69.716

2015

56.431

94.360

2016

82.919

147.406
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Sinteza activităţii online pentru anul 2016 se prezintă după cum urmează:
2016

Vizitatori
unici

Vizite

Pagini
vizitate

Vizite
Articole Postări Pagini
Facebook
noi
video
noi

bjiasi.ro

82.919

147.406

824.593

894.630

670

44

275

teodorenii.ro

5.590

8.155

47.960

12.425

125

-

62

Catalog
electronic
eBibliophil

63.143

83.730 1.869.675

-

-

-

-

 site-ul bjiasi.ro a înregistrat 82.919 vizitatori unici, 147.406 vizite, fiind consultate 824.593 pagini;
 site-ul teodorenii.ro a înregistrat 8.155 vizitatori, dintre care unici 5.590, fiind
consultate 47.960 pagini;
 pagina de FacebookBiblioteca.J.Iasi a înregistrat 894.630 vizitatori;
 pagina de FacebookTeodoreniiIasi a înregistrat 12.425 vizitatori;
 catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 83.730 accesări, din care 63.143 vizitatori unici, fiind accesate 1.869.675 pagini.

Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor
Dinamica intrărilor şi prelucrării de documente pe ultimii ani se prezintă astfel:
Documente intrate în
colecţiile bibliotecii din:

2013

2014

2015

2016

Achiziţii

9.874

10.749

13.620

14.640

Donaţii

3.369

4.360

3.506

4.208

Depozit legal

344

376

1.085

734

TOTAL

13.587

15.485

18.211

19.582

Au fost continuate înregistrările catalografice în sistem automatizat, ajungându-se
la 445.925 înregistrări din totalul de 579.232 documente, ceea ce creează premisele
încheierii în acest an a acestui proces restant încă de acum zece ani.
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Digitizarea documentelor
Prin activitatea de digitizare au rezultat:
– 9 volume digitizate – 3.469 fişiere imagine prelucrate;
– 218 registre inventar – 21.480 pagini;
– 147 discuri – 587 fişiere audio în format mp3;
– 484 fişiere imagine prelucrate (coperte + descrieri);
– 1324 coperte de carte nou intrată în bibliotecă, pentru completarea catalogului
on-line;
– 1324 fişiere sumar abstract la monografiile nou intrate.

Fişarea curentă a periodicelor, pentru bibliografia locală şi tematică, conform repartizării publicaţiilor pe anul 2016, făcută în luna ianuarie şi modificată în luna martie:
Anul
publicaţiei

Bibliografie locală

Bibliografie
tematică

TOTAL

2016

3.075

128

3.203

2015

616

121

737

2014

581

129

710

Alţi ani

9

14

23

Total

4.281

392

4.673

Elaborarea de lucrări bibliografice
Literatură universală (1998-2013)
Calendarul aniversărilor culturale (2017)

Informare bibliografică, bibliografii la cerere, cercetări bibliografice
Au fost realizate 21 bibliografii şi informări bibliografice, însumând 4.645 referinţe.
a) bibliografii:
 Activitatea Bibliotecii Gh. Asachi reflectată în presă (2016) [168 referinţe – articole]
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 Combaterea contrabandei de stupefiante (nivel – licenţă) [25 referinţe – volume]
 Ceremoniile de încoronare în Evul Mediu: ritualuri şi simboluri (nivel – licenţă)
[67 referinţe – volume]
 Repere ale geografiei sacre în Franţa regilor capeţieni: Saint-Denis şi Reims (nivel – disertaţie) [67 referinţe – volume]
 Rolul voluntariatului în formarea profesională (nivel – licenţă) [16 referinţe –
volume, 104 referinţe – articole]
 Jihad şi toleranţă religioasă în Islam. Istoria (şi filosofia) religiilor (nivel – licenţă) [86 referinţe – volume]
 Simbolul în artă: fluturele (nivel – licenţă) [20 referinţe – volume]
 Meşteşuguri, folclor şi date geografice ale judeţului Vaslui [75 referinţe – volume]
 Antim Ivireanul [22 referinţe – volume şi articole]
 Logică [51 referinţe – volume]
 Arhitectură montană (nivel – licenţă) [73 referinţe – volume]
b) informări bibliografice:
 Deputatul Petru Movilă şi elicopterul SMURD (2005) [75 referinţe – articole]
 Culturism. Fitness [7 referinţe – volume]
 Mihai Busuioc, învăţătorul lui Sadoveanu [3 referinţe – volume, 5 referinţe – articole]
 Landforms, Landart, îndrumătoare practice în peisagistică cu privire la elaborarea construcţiilor de pământ; Arta peisajului. Arta grădinii [9 referinţe – volume]
 Teologie socială. Publicistica lui Gala Galaction [13 referinţe – volume]
 Rebeliunea de Paşti, Dublin, 1916 (nivel – liceu) [5 referinţe – volume]
 Catalogul apariţiilor Editurii Ion Creangă (1969-2003) [1890 referinţe – volume]
 Cărţi apărute în perioada interbelică (cu referire la Basarabia) [1817 referinţe –
volume]
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 Documentare: date din istoria Bibliotecii Gh. Asachi, bibliotecari ieşeni – personalităţi culturale şi contribuţiile lor [22 profiluri], sediile bibliotecilor judeţene
din ţară [40 biblioteci]
 Semnătura domnitorului Mihail Sturza [1 document]

Informare comunitară
Numărul informaţiilor solicitate în 2016 de către cei 1.374 de utilizatori fizici a fost
de 1.646 şi 139 au fost livrări de documente electronice.
Cele patru direcţii principale de informare au fost:
 Serviciul de Informare Locală: 995 solicitări de informaţii rezolvate.
 Serviciul de Informare şi Documentare Internaţională: 185 solicitări de informaţii rezolvate.
 Serviciul de Informare şi Documentare Europeană: 342 solicitări de informaţii
rezolvate.
 Punctul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei (PID-CE): 124 de
informaţii despre publicaţiile Consiliului Europei, despre CEDO etc.;

Împrumut interbibliotecar
120 solicitări, din care: 77 ILL rezolvate şi 43 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.
Numărul informaţiilor solicitate de utilizatorii virtuali unici prin intermediul paginii
de facebook a fost de 2898 de informaţii, la care se adaugă informaţiile de interes pentru
utilizatori postate zilnic.

Coordonarea metodică a bibliotecilor comunale din judeţul Iaşi
Pe tot parcursul anului 2016, coordonarea activităţii bibliotecilor publice de pe raza
judeţului a fost realizată prin deplasări periodice ale specialiştilor la bibliotecile publice,
pentru îndrumarea profesională ale celor 93 de biblioteci publice şi filiale aparţinând
judeţului Iaşi.
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S-au efectuat 21 deplasări în judeţ, însemnând 21 centre metodice, la care au
participat un număr total de 90 (142 convocaţi) bibliotecari comunali din zonele
respective. La aceste întruniri au participat şi 7 invitaţi, personalităţi din zonele
respective.

Comunicarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii
O funcţie specifică importantă ce decurge din misiunea pe care o îndeplineşte biblioteca publică este aceea de a oferi membrilor comunităţii servicii gratuite de împrumut
al documentelor la domiciliu şi de consultare a acestora în săli sau module/zone de lectură, de documentare, informare comunitară, lectură şi educaţie, prin secţii, filiale ori
puncte de informare şi împrumut.
În conformitate cu această funcţie, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi funcţionează cu
mai multe secţii care se adresează unui public diversificat, cu cinci filiale aflate în cartierele: Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari, Tătăraşi, Frumoasa, precum şi cu şapte puncte de împrumut la Căminul de bătrâni Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Penitenciarul
de Maximă Siguranţă Iaşi, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Iaşi, Centrul Cultural Multifuncţional pentru vârsta a III-a (Billa), Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva Iaşi, Spitalul de Neurochirurgie, Centrul de Plasament Veniamin Costache.
Biblioteca Gh. Asachi a pus la dispoziţia utilizatorilorîn anul 2016un fond total de
579.232 (u.b.), din care: 346.328 (u.b.) cu acces liber la raft pentru informaţii, studiu şi
loisir.
Au fost prestate următoarele servicii pentru membrii comunităţii ieşene:
 sesiuni de orientare, instruire/informare;
 prezentarea secţiilor şi serviciilor de bibliotecă;
 împrumutul documentelor la săli şi domiciliu;
 prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail;
 rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail;
 îndrumare privind regăsirea documentelor/informaţiilor adecvate, necesare
întocmirii diverselor referate, lucrări de specialitate;
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 referinţe şi împrumutul publicaţiilor periodice la sală de lectură;
 bibliografii la cerere şi îndrumare în lectură;
 referinţe pe diverse teme şi subiecte de interes;
 cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi Internetului;
 tehnoredactări/scanări/xeroxare documente;
 organizarea unor manifestări/activităţi cultural-educative, de recreere şi petrecere a timpului liber, în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi
educaţie.
Din cele 346.328 documente cu acces liber la raft, au fost împrumutate utilizatorilor 242.942, adică într-un procent de utilizare a colecţiilor de circa 70%.
Documente difuzate

2013

2014

2015

2016

American Corner

-

4.506

4.770

5.107

CIC

-

386

413

1.785

Săli (artă, lectură, periodice)

25.764

52.681

57.797

35.114

Adulţi

24.487

48.493

48.142

51.955

Copii

12.052

21.469

27.934

35.665

Filiale

93.312

97.866

93.535

104.606

Puncte de împrumut

-

16.518

6.938

8.587

Publicaţii proprii online

-

-

-

123

Total

155.615

241.919

239.529

242.942

Alte servicii oferite publicului în 2016:
Rezervări documente pentru utilizatori (telefonic, e-mail): 6.762
Îndrumare/Sesiuni OPAC: 25.195
Informaţii: 31.029
Referinţe/bibliografii rezolvate direct: 17.073
Referinţe prin e-mail: 3.220
Copii xerox și listări: 3.327
Sesiuni de informare/promovare a colecţiilor şi serviciilor: 98
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Sesiuni de instruire referinţe electronice și Internet: 25.803
Expoziţii: 131
Programe/proiecte educative pentru populaţie: 81
Activităţi în cadrul programelor: 565
Cursuri de formare continuă: 2
Datele de mai sus au fost extrase din CULT.1 (Anexa 4).

Gestionarea şi conservarea colecţiilor
În anul 2016 au fost efectuate verificări gestionare ale colecţiilor de documente
aparţinând următoarelor filiale, adică un număr de 133.913 ( ub).
Biroul Filiale

Ateneu

Garabet
Ibrăileanu

Vasile
Alecsandri

Mihail
Sadoveanu

Colecţii (nr. u.b.)

26.944

27.285

44.975

34.709

Perioada de
verificare

mai 2016

aug. 2016

sept. 2016

dec. 2016

Au fost desprăfuite toate colecţiile de documente ce aparţin bibliotecii şi anume: colecţia de carte veche şi de patrimoniu, colecţia de bază, periodice, artă şi colecţiile cu
acces liber la raft, inclusiv cele din filiale.

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Planul de acţiuni pe anul 2016 este un document oficial al bibliotecii cu numărul de
înregistrare 6/04.01.2016; acesta a reprezentat ghidul nostru absolut în activitatea de zi
cu zi şi el se regăseşte în Anexa 5. În cele ce urmează vom detalia cele mai importante
acţiuni întreprinse în acord cu acest document şi vom explica şi consecinţele implementării lor.
Ameliorarea şi garantarea spaţiului în care Biblioteca îşi desfăşoară
activitatea
Pierderea prin încetarea contractelor de închiriere a spaţiilor în care funcţionează
Biblioteca Gh. Asachi din anul 2012 a fost identificată ca fiind un risc major ce ameninţă
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prin întreruperea activităţilor specifice bibliotecii judeţene în comunitatea ieşeană. În
vederea anihilării riscului s-au urmărit următoarele principale direcţii:
 Întocmirea documentaţiei necesare reîntoarcerii Bibliotecii în cadrul Palatului
Culturii pe amplasamentul unde a funcţionat până în 2010 (Anexa A);
 Întocmirea documentaţiei necesare obţinerii unui nou sediu sau teren în vederea
construirii unui sediu propriu, în cazul imposibilităţii reîntoarcerii Bibliotecii în
sediul din Palatul Culturii;
 Identificarea permanentă a unor spaţii suficiente desfăşurării activităţilor de bază
specifice Bibliotecii;
 Înfiinţarea unor noi filiale ce pot suplini (în lipsa funcţionării sediului central al
Bibliotecii) toate serviciile specifice destinate comunităţii.
Având în vedere expertiza tehnică privind rezistenţa la încărcare a planşeului imobilului situat în Bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt, s-au impus măsuri de creştere a spaţiilor dintre rafturile de cărţi în depozite şi secţia de Împrumut pentru Adulţi.
Existenţa unui spaţiu de închiriat de 197 mp între cele închiriate deja a permis punerea în aplicare a recomandării de mai sus. Această iniţiativă, dublată de înlocuirea
ofertei de acces la internet prin calculatoare desktop cu serviciul hotspot au asigurat, simultan, rarefierea colecţiilor din depozit, lărgirea secţiei de Împrumut pentru Copii şi înfiinţarea unei ludoteci şi a unei noi săli de lectură.
În celelalte spaţii au fost reorganizate activităţile astfel încât să se reducă gradul de
ocupare cu rafturi şi s-au asigurat condiţii normale de funcţionare prin igienizarea spaţiilor, achiziţionarea de mobilier, mochetă, corpuri de iluminat şi alte echipamente.
Activitatea Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002, care prevede ca bibliotecile judeţene să asigure, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi normelor biblioteconomice de circulaţie a colecţiilor, servicii de
împrumut al 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.
Dată fiind starea de dezvoltare actuală şi situaţia concretă legată de sediul central al
instituţiei noastre, pentru care nu se întrevede o soluţie imediată de construire/atribuire a unei clădiri proprii, gândirea strategică a actualului management este
aceea de a înfiinţa cât mai multe filiale şi puncte de împrumut cât mai aproape de cititori, adică, pentru început, în cartierele Iaşului.
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Propunerea conducerii Casei de Cultură a Sindicatelor de a prelua fondul de carte al
fostei biblioteci a creat oportunitatea deschiderii unei noi filiale. În urma răspunsurilor
primite la chestionarele distribuite în şcolile din zona adiacentă, începând cu luna octombrie 2016, s-a închiriat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Bulevardul Socola nr.
134 un spaţiu în suprafaţă utilă de 345 mp, care are încă din construcţie destinaţia de
bibliotecă.
Donaţia cuprinzând peste 35.000 titluri a fost completată cu achiziţii noi de carte şi
o importantă colecţie de cd-uri şi dvd-uri şi dotată cu aparatură modernă pentru manifestări culturale (lansări de carte, proiecţii de filme, seri de lectură etc.).
Pentru ca interiorul să fie propriu unui spaţiu de cultură, Biblioteca Gh. Asachi a
amenajat corespunzător incinta (repararea şi vopsirea pereţilor interiori, schimbarea/lăcuirea tâmplăriei interioare, înlocuirea corpurilor de iluminat, adaptarea reţelei
electrice conform normelor PSI, racordarea la agentul termic etc.), astfel încât la începutul anului 2017 să fie deschisă publicului.

Creşterea frecvenţei şi a numărului de cititori noi
Analiza managerială a căilor concrete
de acţiune pentru creşterea frecvenţei şi a
numărului de utilizatori noi a impus încă
de anul trecut soluţia diversificării serviciilor de bibliotecă. Ca atare, în anul 2016 a
fost înfiinţată Ludoteca, un spaţiu destinat
celor mai mici utilizatori, dar şi părinţilor
şi educatorilor lor. Încă din primele zile,
ludoteca a fost un real succes, ea atrăgând
în medie peste 300 de utilizatori în fiecare
lună, în ciuda spaţiului său destul de restrâns. De asemenea, în 2016 a apărut şi o sală de
lectură pentru copii, destinată în special lucrului în grupuri mici, care a fost dotată în
special cu lucrări de referinţă redactate pentru copii.
Una dintre condiţiile practice impuse de respectarea normelor la încărcarea pe
grindă a necesitat reconsiderarea folosirii spaţiului în care Biblioteca oferea acces gratuit la Internet. Verificările comparative impuseseră încă din anii trecuţi evidenţa faptului
că spaţiul respectiv nu funcţionează foarte eficient, aşa încât, la începutul anului 2016,
am hotărât să nu mai oferim acest serviciu, înlocuindu-l cu o aplicaţie de tip hotspot.
Concret, orice posesor de telefon, tabletă sau laptop venit la Bibliotecă se poate conecta
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la Internetul nostru de mare viteză pe baza unui nume de utilizator, care este numărul
permisului său de intrare, şi a unei parole, care este numărul de telefon ataşat fişei-contract. Menţionăm că utilizatorii care nu deţin asemenea dispozitive pot oricând să meargă la filialele noastre, care oferă în continuare serviciul clasic.
Tot în 2016 am simţit nevoia unei adecvări şi mai pronunţate a programelor noastre
culturale la nevoile şi la gusturile comunităţii. Ca direcţii de acţiune am ales să folosim
mai mult oportunităţile oferite de instituţiile de învăţământ şi de ocrotire socială, în sensul în care echipe de bibliotecari au mers mult mai mult pe teren. De asemenea, fără a
neglija evenimentele dedicate elitei şi publicului în general interesat de cultura scrisă,
am dat o mai mare atenţie proiectelor şi programelor menite să stimuleze gustul pentru
lectură, să combată analfabetismul funcţional şi să valorizeze moştenirea culturală a
comunităţii.
Am depus eforturi considerabil mai mari pentru organizarea de cursuri care privesc
educaţia permanentă a tuturor categoriilor de public, de la origami pentru copii, la limba
engleză pentru seniori, de la cursuri de dezvoltare personală, la cele de scriere creativă
pentru elevi.
Politica de dezvoltare a colecţiilor a avut în vedere, în anul 2016, satisfacerea nevoilor de informare a beneficiarilor majoritari, astfel încât oferta tipurilor de lectură a bibliotecii să fie: utilitară (profesională şi de informare), critică (de evaluare), de destindere (loisir, relaxare), estetică (critică) şi creativă.
În limita bugetului alocat, s-a urmărit existenţa unui echilibru între informareeducare şi loisir-cultură; mai exact, pentru completarea colecţiilor de documente din cadrul sălilor de lectură şi a secţiilor de împrumut la domiciliu s-a urmărit achiziţionarea
de materiale de informare în domeniile de interes identificate, fiind conştienţi în acelaşi
timp că nu ne putem substitui bibliotecilor universitare sau şcolare.
Completarea retrospectivă a urmărit pe de o parte procurarea de cărţi şi periodice
moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii, dar sunt considerate
necesare, iar pe de altă parte completarea seriilor şi colecţiilor deja existente. S-a continuat încurajarea producţiei editoriale regionale prin achiziţia documentelor apărute în
cadrul editurilor ieşene, a personalităţilor locale, a domeniilor socio-culturale referitoare la zona noastră geografică. Achiziţia prin donaţie a fost calea prin care colecţiile bibliotecii s-au dezvoltat îndeosebi retrospectiv. Documentele donate s-au selectat pentru a
se înscrie în profilul bibliotecii şi a anumitor criterii bine stabilite, înainte de a intra în
colecţii.
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Conform Legii Depozitului Legal, biblioteca judeţeană a urmărit să colecţioneze cu
titlu gratuit câte un exemplar din producţia editurilor ieşene, biblioteca fiind depozitara
acestui fond intangibil. Tot privind dezvoltarea colecţiilor s-a avut în vedere şi procesul de deselecţie şi s-au aplicat aceleaşi principii de eficienţă şi utilitate.

Recuperarea decalajului existent la baza de date
Una dintre cele mai spinoase probleme cu care s-a confruntat Biblioteca Judeţeană
în ultimii ani a fost completarea retrospectivă a bazei de date cu documentele din patrimoniu. Menţionăm că, la începutul perioadei de management, sistemul informatic al bibliotecii era departe de a fi capabil să gestioneze asemenea baze de date, iar situaţia locativă a instituţiei noastre nu a permis accesul la multe dintre documente. Nu e inutil să
repetăm că biblioteca noastră a funcţionat timp de doi ani într-o hală industrială, iar cărţile rare şi de patrimoniu au fost găzduite timp de aproape patru ani în garajul Prefecturii Iaşi. În plus, Biblioteca noastră funcţionează după o schemă de personal care respectă
încă algoritmul tăierilor bugetare din 2010, adică din anul în care au fost desfiinţate peste 25 de posturi.
După achiziţionarea unui soft de bibliotecă, ales tocmai fiindcă facilita această activitate, după investiţii hotărâte în sisteme informatice şi după organizarea pe criterii normale a colecţiilor, am reuşit să accelerăm activitatea la completarea bazei de date. Dat
fiind că, de departe, cel mai îndrăzneţ obiectiv al managementului pentru 2017 şi chiar
pentru întreaga perioadă este încheierea introducerii documentelor în baza de date, am
acordat o atenţie deosebită resurselor materiale şi umane necesare acestui domeniu.
Conform planificărilor, verificate lunar şi trimestrial, prima zi a anului 2018 ar trebui să
ne găsească în parametri normali în acest domeniu, ştiut fiind că nici o bibliotecă din
lume nu are introduse în sistemul informatic absolut toate cărţile, dat fiind procesul de
catalogare, care poate dura uneori şi un întreg semestru.
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c) Organizarea, funcţionarea instituţiei
şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare,
după caz
1. Măsuri de organizare internă
În anul 2016 s-a urmărit ca toate resursele umane, financiare şi materiale să asigure
în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă o mai bună funcţionare a bibliotecii.
Concret, organizarea internă a bibliotecii a presupus:
 delegarea autorităţii/competenţelor;
 consultări cu organismele colegiale de conducere cu privire la luarea unor decizii
importante privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţilor bibliotecii;
 angajarea/detaşarea/redistribuirea resurselor umane în vederea desfăşurării în
parametri optimi a activităţilor bibliotecii prin organizarea de concursuri/detaşări/ decizii de mutare;
 aplicarea actelor normative privind promovarea/salarizarea şi întreruperea/încetarea contractelor de muncă a personalului angajat la bibliotecă;
 constituirea comisiilor de concurs/contestaţii în vederea angajării pe posturi vacante;
 aprobarea/rectificarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli în vederea desfăşurării activităţii prin înaintarea către Consiliul Judeţean Iaşi;
 îmbunătăţirea activităţii comisiilor care activează în cadrul bibliotecii prin revizuirea şi completarea regulamentelor sau a componenţei acestora;
 desemnarea prin decizii a persoanelor din cadrul bibliotecii responsabile cu mentenanţa centrelor internet din filiale, achiziţia publică, arhivă, controlul financiar
preventiv;
 constituirea comisiilor de recepţie şi inventariere a patrimoniului bibliotecii;
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 constituirea comisiilor de inventariere a fondurilor de documente aflate în patru
filiale de cartier.
 alte reglementări interne (Anexa 6).

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
În anul 2016 biblioteca şi-a desfăşurat activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean şi a Regulamentului Intern al personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al instituţiei, acesta din
urmă fiind revizuit şi actualizat în cursul anului.
La nivelul resurselor umane se identifică necesitatea suplimentării de posturi cu
1 paznic şi 3 bibliografi.

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
În cadrul Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi funcţionează, conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare al bibliotecii, un Consiliu de administraţie şi un Consiliu ştiinţific, ambele având rol consultativ în luarea deciziilor la nivelul instituţiei.
Cele două consilii au fost consultate în cadrul a 8 şedinţe unde aspectele supuse
consultării membrilor celor două organisme au fost următoarele:


propunerea temelor, a direcţiilor şi programelor de cercetare a bibliotecii;



dezbaterea şi avizarea programului de cercetare ştiinţifică al instituţiei precum şi a modului de valorificare a lucrărilor ştiinţifice avizate;



organizarea sesiunilor de comunicări, simpozioane, alte manifestări cu caracter ştiinţific;



analiza programului editorial al instituţiei;



modificarea programului cu publicul privind deschiderea bibliotecii şi sâmbăta;



întocmirea şi transmiterea unei adrese de înştiinţare din partea conducerii către Consiliul Judeţean Iaşi privind solicitarea transmisă Complexului Muzeal
Moldova de reîntoarcere a Bibliotecii în spaţiul din Palatul Culturii, alocat prin
Hotărârea Consiliului Local din 1960 şi conform prevederilor din Protocolul
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2088/ 18.05.2010, iar în cazul imposibilităţii reîntoarcerii Bibliotecii în sediul
din Palatul Culturii, întocmirea unei solicitări adresate Consiliului Judeţean
Iaşi privind alocarea unui alt sediu sau a unui teren pentru construirea unei
clădiri proprii unde Biblioteca să poată funcţiona conform prevederilor Legii
Bibliotecilor nr. 334/2002 actualizată;


înaintarea unei solicitări de către conducerea Bibliotecii Consiliului Judeţean
în vederea repartizării, din patrimoniu, a unui teren pe care să se poată construi viitorul sediu central al instituţiei sau un corp de clădire propriu, care să
corespundă cerinţelor legale şi funcţionale ale Bibliotecii;



propunerea a 3 terenuri din proprietatea judeţului Iaşi, conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Iaşi nr. 130/24.04.2014, pentru construirea sediului central al bibliotecii, nota de fundamentare şi documentaţiile suport cu locaţiile
favorabile construirii sediului central al bibliotecii, pentru aprobarea în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2016;



aprobarea scăderii a 959 de volume, donate definitiv prin transfer în anul
2008, din gestiunea Compartimentului American Corner, conform art. 4 din
PV Nr. 2747 din 30 septembrie 2015al Comisiei de verificare a fondului de
publicaţii AMC;



actualizarea listei de preţuri privind evaluarea donaţiilor intrate în bibliotecă
fără preţ şi corecţia de preţ, la donaţia Liviu Suhar intrată în colecţiile bibliotecii în trim. I;



acord de evaluare şi preluare a fondului de carte al bibliotecii Casei de Cultură
a Sindicatelor Iaşi sub formă de donaţie;



efectuarea unui studiu, o prospectare în cadrul instituţiilor identificate, a nevoilor de înfiinţare a unei noi filiale, amplasate la Casa de Cultură a Sindicatelor şi închirierea spaţiului pentru deschiderea unei noi filiale a Bibliotecii;



dezbaterea şi aprobarea tarifelor aferente serviciilor contracost, oferite de bibliotecă şi filialele ei, pentru anul fiscal 2017.

Toate aspectele care au vizat consultarea celor două organisme colegiale de conducere se regăsesc consemnate atât în minutele şedinţelor cât şi în hotărârile emise (Anexa 7).
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4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei
(fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare,
motivare/sancţionare)
Au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 3 posturi de conducere şi a 4 posturi de execuţie, au încetat 4 contracte de muncă şi 3 contracte de muncă au fost suspendate la cerere.
Pe parcursul anului, 12 angajaţi cu funcţii de conducere au urmat un curs de Control
intern managerial, 11 angajaţi cu funcţii de execuţie au urmat cursul: Introducere în ştiinţele informării şi documentării, 1 angajat cu funcţie de execuţie a urmat cursul: Soluţii
eficiente în achiziţiile publice în contextul noilor prevederi legislative şi 1 angajat cu funcţie de execuţie a urmat un curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Evaluarea profesională a angajaţilor s-a efectuat în cursul lunii februarie 2017, sumarul calificativelor celor 104 angajaţi ai bibliotecii fiind cu calificativ satisfăcător– 1;
cu calificativ bine– 14 şi 89 cu calificativ foarte bine.
În anul 2016 au promovat 11 salariaţi ai bibliotecii.
La nivelul instituţiei, pe tot parcursul anului au existat 3 abateri disciplinarecare au
fost analizate de către Comisia de disciplină constituită în acest sens, care apropus acordarea în toate cele trei cazuri a sancţiunii avertisment scris.

5. Măsuri pentru gestionarea patrimoniului instituţiei,
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor
Desfiinţarea sălii destinate Centrului Internet de la sediul central a impus redistribuirea calculatoarelor pentru public în Sălile de lectură, în vederea folosirii spaţiilor
pentru dispersarea documentelor. Au fost redistribuite documentele din sala 1 a Biroului de Împrumut pentru Adulţi către sala de Artă şi referinţe precum şi documentele din
Depozitul Central, sălile: 2, 3, 4 în spaţiile în care au funcţionat Centrul Internet şi Sala de
Artă, în vederea respectării normelor în vigoare privind limitele încărcării pe grindă.
În vederea atragerii unui număr mai mare de utilizatori şi pentru creşterea satisfacţiei beneficiarilor actuali/potenţiali ai serviciilor bibliotecii, au fost relocate în spaţii mai
mari Biroul de Împrumut pentru Copii (unde a fost înfiinţată o Ludotecă şi o sală de referinţe pentru copii), şi Sala de Artă (a cărei colecţie a fost completată cu numeroase lucrări de referinţă) – în vederea creşterii numărului de locuri pentru studiul individual.
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Tot în cursul anului 2016, din luna noiembrie, a demarat dezvoltarea unei noi filiale
a bibliotecii la Casa de Cultură a Sindicatelor. Această acţiune a presupus amenajarea şi
organizarea spaţiului închiriat atât din punct de vedere administrativ cât şi biblioteconomic.

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării
din partea autorităţii sau a altor organisme de control
în perioada raportată
În anul 2016 au fost analizate şi implementate toate recomandările formulate de către echipa de auditori publici, în baza analizelor şi evaluărilor efectuate pentru perioada
supusă auditării (01.04.2009 – 31.12.2011) în Raportul public de audit intern, înregistrat la auditor sub nr. 13306/28.04.2016, iar la auditat sub nr. 1486/04.05.2016.
Concret:
-

au fost efectuate demersurile necesare reîntoarcerii în Palatul Culturii Iaşi
imediat după finalizarea lucrărilor de restaurare conform art. 4 din Protocolul
de colaborare încheiat de bibliotecă cu Complexul Muzeal Moldova – Iaşi, din
data de 18.05.2010;

-

au fost respectate prevederile legislative privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor bugetare precum şi cele privind atât controlul intern cât
şi controlul financiar preventiv;

-

a fost obţinut acordul Consiliului Judeţean Iaşi pentru persoanele care exercită controlul financiar preventiv în cadrul bibliotecii;

-

a fost elaborată o procedură privind achiziţiile directe;

-

persoana desemnată ca fiind responsabilă cu achiziţiile publice în cadrul bibliotecii a fost programată şi a urmat cursul: Soluţii eficiente în achiziţiile publice în contextul noilor prevederi legislative;

-

privind controlul intern, structura cu atribuţii specifice monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a dezvoltării sistemului de control intern/managerial este constituită la nivelul bibliotecii;

-

activităţile procedurabile sunt inventariate, iar procedurile scrise şi formalizate pentru fiecare activitate sunt elaborate şi luate la cunoştinţă de către toţi
salariaţii bibliotecii;
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-

atribuţiile şi responsabilităţile privind controlul intern sunt înscrise în fişele
posturilor persoanelor desemnate;

-

membrii structurii cu atribuţii specifice monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din
cadrul bibliotecii au fost programaţi şi au participat în 2016 la curs de Control
intern managerial;

-

a fost elaborată Procedura privind întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor
de post pentru personalul propriu al Bibliotecii;

-

au fost actualizate fişele de post a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv cu atribuţiile specifice acestei activităţi;

-

a fost actualizată fişa postului persoanei desemnată cu achiziţiile publice, cu
atribuţiile specifice acestei activităţi.

În data de 12.05.2016, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor
şi protecţia civilă, ISU a întocmit un proces verbal de control, în care s-au consemnat o
serie de recomandări. Măsurile luate la nivelul instituţiei au constat în:
 a fost întocmit planul de intervenţie în caz de incendiu pentru Biroul Împrumut
pentru Copii;
 au fost luate măsuri ca hidranţii interiori din dotarea sediului central să fie verificaţi periodic şi să fie alimentaţi cu apă;
 a fost montat un detector de gaz în încăperea centralei termice;
 a fost îmbunătăţită instalaţia electrică la Filiala V. Alecsandri prin schimbarea cablurilor electrice deteriorate, au fost eliminate prelungitoarele electrice, au fost
montate corpuri de iluminat cu globuri de protecţie.
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d) Evoluţia situaţiei economico-financiare
a instituţiei
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management
corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate
După cum se poate observa şi din bilanţul contabil, Biblioteca este o instituţie de
cultură cu un profil economic atipic, din cauza multitudinii de funcţii şi de categorii de
utilizatori cu care lucrează în fiecare an. Este extrem de greu deci să separăm în bugetul
Bibliotecii sumele care merg strict către programele şi proiectele culturale, dat fiind faptul că nu avem nici personalul şi nici posibilitatea legală de menţinere a unor contabilităţi duble. Mai mult, analiza programelor culturale propuse în proiectul de management
arată, de pildă, că pentru anul 2016, investiţia în programe ar fi trebuit să fie de 770.000
lei, sumă care reprezintă jumătate din bugetul de Bunuri şi servicii pe tot anul 2016. Aşa
cum am arătat constant, în toate rapoartele de activitate, gravele clivaje legislative între
legile din cultură şi cele care reglementează activitatea instituţiilor de stat în general ne
împiedică să avem o abordare riguroasă a acestei raportări.
Din dorinţa de a respecta însă spiritul programului de management propus autorităţii, nu am renegociat programul minimal, ci am încercat să găsim mereu alte resurse
pentru îndeplinirea lui aşa cum a fost conceput iniţial, în pofida unor alocări bugetare
care nu au avut nici o legătură cu cifrele din contractul de management.
Din analiza efectuată pe baza situaţiilor financiare ale Bibliotecii Gh. Asachi Iaşi la
31 decembrie, rezultă următoarea structură a veniturilor:
Total surse de finanţare
din care:

5.891.229 lei

 subvenţii bugetare

5.782.037 lei

 venituri proprii-din activităţi economice
 sponsorizări

7.639 lei
500 lei

 grant American Corner

47.681 lei

 proiect Primăria Iaşi

7.000 lei

 donaţii – carte/materiale

45.927 lei

 valorificarea deşeurilor (hârtie)

445 lei

Încasările realizate în anul 2016 au fost de 5.845.302 lei.
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Cheltuielile totale efectuate în anul 2016 au fost de 5.321.668 lei, iar plăţile au avut
următoarea structură bugetară:
Total plăţi efective
din care:

5.841.453 lei

 cheltuieli de personal

4.142.927 lei

 bunuri şi servicii

1.549.340 lei

 cheltuieli de capital

149.186 lei

Din veniturile încasate în cadrul grantului American Corner, suma de 3.849 lei a rămas pentru finanţarea activităţilor din primul trimestru al anului 2017.
La finele perioadei de raportare, situaţia patrimoniului este următoarea:
TOTAL ACTIVE
din care:
Active necurente

6.422.976 lei
2.175.332 lei

 active necorporale

3.679 lei

 active corporale

2.152.761 lei

 active financiare necurente
Active curente
din care:

18.892 lei
4.247.644 lei

 stocuri

4.154.827 lei

 conturi de disponibilităţi, alte valori

9.775 lei

 avansuri pentru abonamente

48.481 lei

 cheltuieli în avans (chirii, asigurări)

34.561 lei

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII

6.422.976 lei

 datorii comerciale

19.311 lei

 salariile angajaţilor

203.740 lei

 datorii către bugete

143.949 lei

 rezerve, fonduri

1.742.686 lei

 rezultatul reportat

3.743.729 lei

 rezultatul patrimonial al exerciţiului
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Bilanţul contabil al Bibliotecii se prezintă după cum urmează:
1. Execuţia bugetară a perioadei raportate
Bugetul de venituri (lei)
Prevederi
iniţiale

Denumirea indicatorilor

Prevederi
definitive

Încasări
realizate

Total venituri proprii şi subvenţii

5,750,900

5,846,840

5,845,302

Venituri din subvenţii

5,733,000

5,783,000

5,782,037

Secţiunea de funcţionare

5,583,000

5,633,000

5,632,851

5,583,000

5,633,000

5,632,851

Cheltuieli de personal

4,242,000

4,143,000

4,142,927

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

1,341,000

1,490,000

1,489,924

150,000

150,000

149,186

150,000

150,000

149,186

17,900

63,840

63,265

7,400

8,200

7,639

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri

0

450

445

Cod indicator 37.10.01- Donaţii şi sponsorizări

0

500

500

10,500

54,690

54,681

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

Secţiunea de dezvoltare
Cod indicator 43.10.19 - Subvenţii pentru instituţii
publice destinate secţiunii de dezvoltare
Venituri proprii
Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri voluntare

Bugetul de cheltuieli (lei)
Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

5,750,900

5,846,840

5,841,453

Secţiunea de funcţionare

5,600,900

5,696,840

5,692,267

Titlul I - Cheltuieli de personal

4,242,000

4,143,000

4,142,927

Titlul II - Bunuri şi servicii

1,358,900

1,553,840

1,549,340

150,000

150,000

149,186

150,000

150,000

149,186

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital
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2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada
raportată (lei)
Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

Grad de
realizare
(%)

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

5,846,840

5,841,453

99,91

Secţiunea de funcţionare

5,696,840

5,692,267

99,92

Titlul I - Cheltuieli de personal

4,143,000

4,142,927

100,00

Titlul II - Bunuri şi servicii

1,553,840

1,549,340

99,71

150,000

149,186

99,46

150,000

149,186

99,46

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii
a cheltuielilor instituţiei (lei)
Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

17,900

63,390

63,265

7,400

8,200

7,639

0

450

445

0

500

500

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri voluntare, din care:

10,500

54,690

54,681

Parteneriat Ambasada SUA - American Corner

10,500

47,690

47,681

0

7,000

7,000

5,750,900

5,846,840

5,841,453

Denumirea indicatorilor
Total venituri

Încasări
realizate

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
Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri
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

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

Denumirea indicatorilor

Realizări
2015

Realizări
2016

1

3

4

Total venituri

Grad de creştere a
surselor
atrase/veniturilor
proprii în totalul
veniturilor (%)

36,459

63,265

7,394

7,639

3

475

445

-6

1,100

500

-55

27,965

54,681

96

61,699

60,951

-1

Depozit legal

25,594

15,024

-41

Donaţii carte

33,647

45,927

36

2,458

0

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din
prestări de servicii şi alte activităţi
Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri
Cod indicator - 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
Cod indicator - 37.10.50 Alte transferuri
voluntare
Total depozit legal/donaţii
carte/echipamente IT/alte bunuri

Donaţii echipamente IT/alte bunuri

74

-100

5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

5,750,900

5,846,840

5,841,453

Secţiunea de funcţionare

5,600,900

5,696,840

5,692,267

Titlul I - Cheltuieli de personal

4,242,000

4,143,000

4,142,927

Titlul II - Bunuri şi servicii

1,358,900

1,553,840

1,549,340

150,000

150,000

149,186

150,000

150,000

149,186

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul
cheltuielilor (%)

70,92
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6. Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor
Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

5,750,900

5,846,840

5,841,453

Secţiunea de funcţionare

5,600,900

5,696,840

5,692,267

Titlul I - Cheltuieli de personal

4,242,000

4,143,000

4,142,927

Titlul II - Bunuri şi servicii

1,358,900

1,553,840

1,549,340

150,000

150,000

149,186

150,000

150,000

149,186

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

Ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total (%)

2,55

7. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale,
altele decât contractele de muncă
Prevederi
iniţiale

Prevederi
definitive

Plăţi
efectuate

Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

5,750,900

5,846,840

5,841,453

Secţiunea de funcţionare

5,600,900

5,696,840

5,692,267

Titlul I - Cheltuieli de personal

4,242,000

4,143,000

4,142,927

Titlul II - Bunuri şi servicii

1,358,900

1,553,840

1,549,340

150,000

150,000

149,186

150,000

150,000

149,186

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%)

100

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

0
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Propuneri de buget pentru 2017
Bugetul de venituri
Denumirea indicatorilor

Prevederi iniţiale

Total venituri proprii şi subvenţii

6,684,000

Venituri din subvenţii

6,606,000

Secţiunea de funcţionare

6,550,000

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

6,550,000

Cheltuieli de personal

5,032,000

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

1,518,000

Secţiunea de dezvoltare

56,000

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

56,000

Venituri proprii

78,000

Secţiunea de funcţionare

73,000

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri voluntare

8,000
65,000

Secţiunea de dezvoltare

5,000

37.10.04 - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

5,000

Bugetul de cheltuieli
Prevederi iniţiale
Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

6,684,000

Secţiunea de funcţionare

6,623,000

Titlul I - Cheltuieli de personal

5,032,000

Titlul II - Bunuri şi servicii

1,591,000

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

61,000
61,000

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2016 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată şi cu Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice.
În anul 2016 au fost primite cărţi pentru completarea depozitului legal în valoare de
15.024 lei.

43

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂGh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2016

În perioada februarie-martie s-a efectuat inventarierea publicaţiilor periodice primite în anul 2015 şi transformarea acestora în colecţii. Conform procedurii privind achiziţia de periodice, abonamentele se plătesc în avans trimestrial/anual, publicaţiile sunt
primite la data apariţiei, dar sunt inventariate şi organizate în colecţii în primul trimestru al anului următor.
Astfel, soldul contului 409 reflectă sumele achitate pentru abonamentele care vor fi
transformate în colecţii de publicaţii, nu reprezintă plăţi efectuate şi nejustificate prin
bunuri şi nu sunt evidenţiate în anexa 29 la situaţiile financiare.
Pentru activele fixe aflate în patrimoniu s-a înregistrat amortizare conform prevederilor legale în vigoare.
Instituţia noastră nu înregistrează plăţi restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, alte bugete, instituţii sau agenţi economici.

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în
perioada raportată, conform criteriilor de performanţă
ale instituţiei
lei
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă*

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari
2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)
3. Număr de apariţii media (fără comunicate de
presă)
4. Număr de beneficiari neplătitori

2013

2014

2015

2016

36,95

24,67

24,12

20,92

-

-

-

-

485

671

1.003

1.017

116.064 186.041 198.084 272.095

5. Număr de proiecte/acţiuni culturale

250

430

499

565

6. Venituri proprii din activitatea de bază

5.737

7.245

7.394

7.639

7. Venituri proprii din alte activităţi

23.823

58.099 29.540 55.626
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e) Sinteza programelor şi a planului de acţiune
pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin proiectul de management
1. Viziunea
Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi trebuie să capete în viaţa culturală a Iaşului şi în
conştiinţa locuitorilor oraşului şi a judeţului imaginea unei instituţii cu o bună adresabilitate, beneficiară a unei vizibilităţi însemnate, cu o utilitate şi o performanţă adecvate
unui lăcaş modern de cunoaştere, un partener dezirabil şi de încredere pentru documentare, educaţie şi loisir.

2. Misiunea bibliotecii este satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale cetăţenilor judeţului Iaşi, prin promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului la informaţii relevante prin creşterea
colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne, de informare,
adecvate fiecărei categorii de utilizatori.

3. Obiective generale şi specifice
În contractul de management, obiectivele generale şi cele specifice sunt definite în
mod general şi ele pot fi considerate ca fiind rezolvate încă din anul al treilea de mandat;
acestea vor fi prezentate la capitolul de strategie culturală. Dată fiind această situaţie,
managementul şi-a asumat obiective suplimentare pentru anul 2016, în concordanţă cu
cele mai noi cerinţe ale Sistemului de Control Intern Managerial, după cum urmează:

OBIECTIV 1. – Creşterea frecvenţei utilizatorilor: > 5%.
În conformitate cu datele furnizate deja, se constată o creştere importantă a frecvenţei vizitelor directe la bibliotecă în anul 2016, comparativ cu anul precedent.
Se înregistrează o creştere redusă a numărului de vizualizări pe site-ul Bibliotecii,
dar aceasta este explicată de migrarea publicului şi atragerea altuia nou către alte surse
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de informare, în principal spre pagina de Facebook, unde există o creştere masivă, de
792.594 de vizualizări, de la 198.203 în 2015, la 920.797 în 2016, această nouă formă de
diseminare a informaţiei referitoare la activitatea Bibliotecii fiind mult mai atractivă
pentru o mare parte a utilizatorilor.
O scădere importantă se înregistrează la centrele de internet. Aceasta se explică mai
ales prin închiderea temporară a Filialei Ateneu, apoi închiderea pentru inventar a unor
filiale, dar şi prin faptul că reţeaua de internet wireless gratuit a Bibliotecii a fost îmbunătăţită şi utilizatorii au accesat acest serviciu mai des de pe propriile dispozitive, fără a
se autentifica şi a fi contorizaţi în prima jumătate a anului. De asemenea, scăderea se datorează şi faptului că la sediul central nu au mai funcţionat centrele internet.
Biblioteca
Judeţeană
Gh. Asachi Iaşi

Vizite la
bibliotecă
2015

Vizite la
bibliotecă
2016

±%

Sediu Central

85.652

94.954

+10,8

Filiale

75.950

92.011

+21,1

Participanţi la
programe

18.538

22.534

+21,55

Utilizatori Centre
Internet

17.944

15.196

–15,6

Utilizatori Internet
hotspot

2.147

47.400

+2207,7

DTP - Consultare
catalog electronic

46.053

83.730

+188,11

TOTAL

246.184

355.825

+44,53

Biroul Administrativ – Obiective specifice:
 Asigurarea curăţeniei şi a igienizării în spaţiile instituţiei (sediu central şi filiale);
 Asigurarea reparaţiilor curente ale bunurilor aflate în inventarul bibliotecii;
 Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor electrice, sanitare şi de încălzire din
toate spaţiile instituţiei (sediul central şi filiale);
 Asigurarea transportului personalului instituţiei la: filiale, manifestări culturale,
instituţii publice şi agenţi economici pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu,
delegaţii în localitate şi comunele judeţului, în ţară şi străinătate;
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 Asigurarea transportului bunurilor între sediul central şi filiale sau diverse locaţii;
 Asigurarea lucrărilor de legare manuală a cărţilor şi pregătire pentru a fi puse în
circuitul de lectură (ataşare fişe plic, laminare permise, etichete, fişe cititor, mape,
indicatoare raft, diplome etc.);
 Legarea actelor provenite de la compartimentele bibliotecii.

Biroul Contabilitate, Resurse umane – Obiective specifice:
 Achitarea la termen a obligaţiilor faţă de furnizorii de bunuri şi servicii;
 Achitarea la termen a salariilor angajaţilor, virarea contribuţiilor aferente;
 Constituirea şi ordonarea unităţilor arhivistice;
 Ţinerea la zi a contabilităţii;
 Prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului;
 Asigurarea calităţii informaţiilor şi datelor contabile.

Rezultat OB. 1Comparativ cu anul precedent, procentul de creştere a vizitelor efectuate de utilizatori la bibliotecă este de 44,53%. Ținta a fost de 5%. Obiectiv îndeplinit.

OBIECTIV 2. Scăderea/menţinerea costului pe beneficiar faţă de anul 2015.
Obiective specifice:
- În cadrul achiziţiei directe se va urmări acoperirea domeniilor de interes solicitate de utilizatori; valoarea ei să fie mai mare decât în 2015.
În anul 2015, s-au achiziţionat 13.620 exemplare, în valoare totală de 373.360,52
lei, rezultând un preţ mediu de 28,07 lei. În anul 2016, s-au cumpărat 14.640 de exemplare, costul total fiind de 390.369,85 lei, la un preţ mediu de 26,66 lei. S-a înregistrat
astfel o scădere a costului/u.b. cu 5,2% a costului pe unitatea de bibliotecă.
- Trimiterea somaţiilor la utilizatorii restanţieri prin SMS / poştă / telefon şi recuperarea documentelor.
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S-a trimis restanţierilor un număr de 1.035 somaţii; s-a primit răspuns de la un
număr de 652 de utilizatori (reprezentând 58,74%), care au restituit un număr de 1.448
u.b. – Împrumut pentru adulţi. Filiale – s-au recuperat 811 u.b. din totalul de 1.763
restante, însumând o rată de recuperare de 46%.În urma înştiinţărilor trimise (SA / Filiale), în anul 2016 s-au recuperat 2.259 u.b. din documentele aflate la utilizatorii restanţieri.
- Digitizarea documentelor de bibliotecă. Ținta a fost de 200 de publicaţii pe an
(100 pe semestru). În 2016, au fost digitizate 349 u.b. Obiectiv specific atins.

Rezultat OB. 2 Se remarcă o scădere a costului pe beneficiar, de la 24,12 lei/beneficiar, la 20,92 lei, cu 15,2% faţă de 2015, în condiţiile în care ţinta era de menţinere a costului. Obiectiv îndeplinit.

OBIECTIV 3. Creşterea vizibilităţii bibliotecii în comunitate, faţă de anul precedent.
Vizibilitate > 5%.
Obiective specifice
- Transmiterea de newslettere utilizatorilor referitoare la acţiunile ce urmează.
Comparativ cu anul 2015, când au fost trimise 18.428 newslettere, în 2016 au fost trimise 25.257 newslettere, însemnând o creştere de 37,05%.
- Numărul de comunicate de presă trimise. Ținta a fost de 4 comunicate/lună. În
2016, au fost trimise 92 (7,66 lună).
- Numărul de apariţii radio-TV. Ținta a fost o creştere de 1 apariţie pe lună. În
2015 au fost 74 apariţii (6,16 / lună), iar în 2016 au fost 167 (7,75 / lună), adică o creştere de 125,67%.
- Numărul de articole sau anunţuri de presă. Ținta a fost o creştere de 1 anunţ pe
lună. În anul 2015 au fost 172 anunţuri sau articole de presă (14,33 pe lună). În 2016 au
fost 176 (14,66/lună). Adică o creştere de 2,32%.
- Numărul de articole sau ştiri online. Ținta a fost o creştere de 4 articole pe lună.
În 2015 au fost publicate online 747 de articole sau ştiri (62,25 pe lună). În 2016 au fost
publicate 674 (56,16 pe lună), adică o scădere de 9,77%. Cauzele acestei scăderi sunt legate de dispariţia unor site-uri/portaluri de informaţii, precum şi de faptul că unele siteuri (altiasi.ro, agendadeiasi.ro, iasinews.ro) nu mai difuzează comunicatele Bibliotecii
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sau au dispărut. În plus, cotidianul Bună ziua, Iaşi şi IaşiFun, care au preluat foarte rar
comunicatele instituţiei sau nu le-au mai preluat deloc.
- Creşterea vizibilităţii cu 5%, prin promovarea pe pagina bjiasi.ro şi pe pagina
de Facebook. Pe bjiasi.ro, ţinta a fost o creştere de 250 de vizitatori pe lună faţă de anul
2015. În 2015, au fost 59.480 vizitatori (4.956,66/lună). În 2016, au fost 82.919
(6.909/lună), ceea ce arată o creştere cu 1.953 de vizite pe lună. Obiectiv specific atins.
Pe Facebook, ţinta a fost o creştere de 430 de vizite pe lună faţă de anul 2015. În
2015, au fost înregistrate 198.203 vizite (16.516,91 vizite/lună). În 2016, numărul a fost
de 894.630 vizite (74.552,5 vizite/lună). S-a înregistrat deci o creştere de 74.535,6 vizite. Obiectiv specific atins.
- Reactualizarea / Conştientizarea rolului ludic – educativ al lecturii prin creşterea numărului de activităţi culturale cu cel puţin 2 pe lună – la Împrumut pentru Copii.
În 2015, au fost organizate 54 activităţi culturale. În 2016, au fost organizate 90 activităţi. Creşterea a fost de 3 activităţi/lună. Obiectiv specific atins, aceasta chiar în condiţiile în care activitatea secţiei a fost perturbată de mutarea în noul spaţiu.
- Organizarea de evenimente culturale şi expoziţii la Sala de Artă şi colecţii speciale. Ținta a fost de 60 de expoziţii pe an. În anul 2016, au fost organizate 30 expoziţii şi
activităţi culturale. Obiectiv specific neatins.
- Intensificarea activităţilor de promovare a serviciilor diversificate pe care le
oferă biblioteca – Filiale. Ținta a fost de 100 activităţi pe an. În 2015 au fost 105 activităţi. În 2016, au fost 121. Obiectiv specific atins.
- Completarea bazei de date retro, prin creşterea numărului de documente introduse în catalogul on-line (>5%). Pe parcursul întregului an 2015, s-au introdus 12.265
fişe de catalog. În 2016, au fost introduse 72.030 fişe – creştere de 487,28%. Obiectiv
atins.
- Completarea bazei de date gestionare. În Filiale, s-au introdus 45.018 u.b. S-a
realizat în întregime completarea bazei de date gestionare. Obiectiv atins.

Rezultat OB. 3: întrucât rezultatele fiecărui compartiment în parte pe acest obiectiv
arată o creştere consistentă, se poate considera ca fiind atins – o vizibilitate crescută,
atât în spaţiul media cât şi cel online.

49

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂGh. Asachi IAŞI

Raport de activitate 2016

OBIECTIV 4. Îmbogăţirea colecţiilor bibliotecii prin atragerea de resurse gratuite.
Obiective specifice
- Creşterea colecţiilor cu ajutorul Depozitului Legal>5%. În 2015, donaţiile către
Depozitul legal au fost de 1.085 u.b. (26.358,19 lei). În 2016 au fost donate 734 u.b.
(14.448,82 lei), adică o scădere a numărului de unităţi de bibliotecă de 45% (351 u.b.).
Obiectiv specific neatins.
- Creşterea numărului de volume din donaţii intrate faţă de anul 2015 >5%. În
2015, au fost donate 3.436 u.b., în valoare de 35.684,04 lei. În 2016, au fost donate 4.208
u.b., în valoare de 45.472,94 lei. La Artă şi colecţii speciale, au fostdonate 100 de CDuri, în valoare de 163,5 lei. La Periodice, au fost donate 56 de volume de periodice, în
valoare de 184 lei. Aşadar, totalul de u.b. atrase prin donaţii este de 4.364 u.b., în valoare
de 45.823,44 lei. Creşterea faţă de anul 2015 este, în u.b., de 27,01%, iar în lei, creşterea
este de 28,41%. Obiectiv specific atins.
- Atragerea donaţiilor, în vederea necesarului de premii la concursurile care au
scop stimularea creativităţii tinerilor şi în vederea dotării bibliotecilor din judeţ. Au fost
donate 100 de CD-uri, în valoare de 163,5 lei, precum şi 1.321 de numere din revista
Convorbiri literare, în valoare de 11.889 lei.

Rezultat OB. 4După cum rezultă din analiza obiectivelor specifice, obiectivul a fost
atins.

OBIECTIV 5. Încurajarea literaturii române, cunoaşterea istoriei şi culturii judeţului
Iaşi.
- Publicarea cu ISBN / ISSN a scrierilor rezultate din activităţile dedicate autorilor
debutanţi (e-book sau ediţie tipărită). Ținta: 22 de titluri pe an (cel puţin 11 pe semestru). Au fost publicate 27 titluri în cursul anului 2016. Obiectiv specific atins.
- Recomandarea spre lectură a cărţilor autorilor ieşeni şi a monografiilor dedicate judeţului Iaşi, prin organizarea de expoziţii lunare la Împrumut pentru adulţi şi Filiale – 230. Ținta: 50 volume / lună. Rezultat: 119,16 volume pe lună. Obiectiv specific
atins.
Rezultat OB. 5Obiectiv atins.
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4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de
management
Creşterea adresabilităţii
OBIECTIV 1:cunoaşterea aprofundată a profilului utilizatorului serviciilor de
împrumut şi al beneficiarului programelor culturale. Acest obiectiv se va realiza prin:
– sondarea directă a publicului şi completarea la zi a unei baze de date care să cuprindă elemente de interes din perspectiva consumului cultural;
– promovarea la nivelul întregului judeţ a realizării unui studiu sociologic profesionist cu privire la consumul cultural;
– solicitarea de date statistice cu caracter cultural din partea tuturor instituţiilor
statului care pot furniza asemenea informaţii.
OBIECTIV 2: o mai bună penetrare a mediului online.
Se poate realiza prin următoarele măsuri:
– gestionarea mai eficientă a domeniului www.bjiasi.ro prin actualizări zilnice;
– crearea de conturi pe reţelele de socializare;
– creşterea accelerată a interactivităţii site-ului www.bjiasi.ro şi transformarea lui
într-un centru de informaţii cu accent pe bibliografia şcolară.
OBIECTIV 3:identificarea unor noi locaţii în care să se poată deschide microfiliale
şi puncte de lectură:
– în special în spitale, în marile centre comerciale şi chiar în aer liber atunci când
condiţiile meteorologice o permit;
– crearea unui fond de carte care să încurajeze schimburile şi interacţiunile sociale
de tip book-crossing.
OBIECTIV 4: În viziunea actualului proiect de management, Biblioteca Judeţeană
Gh. Asachi Iaşi nu trebuie să abandoneze ideea revenirii în sediul din cadrul Palatului
Culturii, un spaţiu adecvat şi cu tradiţie. Managementul viitor trebuie să-şi impună să
facă toate eforturile, administrative, culturale, economice şi mediatice pentru ca situaţia
locativă a Bibliotecii Judeţene Iaşi să se rezolve pe baze trainice, fie prin construirea unui
sediu nou pe baza unui proiect european, fie prin revenirea în cadrul Palatului Culturii.
OBIECTIV 5: Atragerea cât mai multor elevi într-un singur concurs de creaţie literară, dar de dimensiuni ample, dotat cu premii substanţiale.
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Creşterea vizibilităţii
OBIECTIV 1: Definirea unei politici de parteneriate active cu toate mijloacele
mass-media din oraşul şi judeţul Iaşi. Acest lucru se poate realiza prin:
– programul O carte pe zi în care, prin eforturi editoriale proprii, Biblioteca să prezinte o carte din patrimoniul său, pe suport scris, audio şi vizual;
– conferinţe de presă periodice.
OBIECTIV 2: Participarea Bibliotecii Judeţene Iaşi, eventual în parteneriat cu instituţii cu profil similar subordonate CJ Iaşi, la cele mai prestigioase târguri de carte.
OBIECTIV 3: Atragerea unor personalităţi culturale marcante în acţiuni proprii ale
bibliotecii. Se poate realiza prin:
– lansări de carte;
– organizarea de conferinţe, cursuri, seminarii.
OBIECTIV 4: Organizarea unei manifestări de amploare, pluridisciplinară, care propunem să fie Festivalul Teodorenii.

Creşterea utilităţii
Creşterea utilităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi impune următoarele obiective:
OBIECTIV 1: Îmbogăţirea perpetuă a patrimoniului bibliotecii. Se poate realiza prin:
– stimularea donaţiilor şi a schimburilor de carte;
– identificarea unor noi categorii de medii de stocare şi de prezentare a informaţiilor;
– achiziţionarea de carte în raport cu cunoaşterea aprofundată a profilului utilizatorului.
OBIECTIV 2: Folosirea superioară a facilităţilor oferite de departamentul American
Corner, care trebuie promovat şi adus la un nivel de prezenţă culturală similar celor ale
centrelor culturale ce funcţionează deja la Iaşi.
OBIECTIV 3: Accesarea şi popularizarea disponibilităţii consultării gratuite a unor
baze de date de interes general de tip legislativ, al Registrului Comerţului şi alte asemenea.
OBIECTIV 4: Eficientizarea şi transparentizarea funcţionării biroului de proiecte.
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OBIECTIV 5: Încurajarea şi sprijinirea creaţiei culturale contemporane, stimularea
gustului pentru lectură. Trebuie să se realizeze prin parteneriate active cu uniunile de
creaţie din judeţul Iaşi, prin organizarea de cenacluri, tabere şi concursuri specifice.

Creşterea performanţei
Creşterea performanţei Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi este de departe cea mai
importantă sarcină a noului management. Această acţiune poate fi structurată pe următoarele obiective:
OBIECTIV 1: Reorganizarea bibliotecii. Va avea în vedere:
– rescrierea organigramei;
– modificarea statului de funcţii;
– modificarea şi îmbogăţirea regulamentului de ordine interioară;
– reanalizarea fişelor postului.
OBIECTIV 2: Creşterea nivelului fondurilor atrase, altele decât cele provenite din
subvenţiile acordate de Consiliul Judeţean. Trebuie să se realizeze prin:
– identificarea tuturor entităţilor care oferă finanţări pentru programele culturale;
– scrierea şi depunerea de proiecte culturale;
– activizarea departamentului de tipărituri;
– înfiinţarea compartimentului e-book.

5. Strategia şi planul de marketing
Biblioteca este o instituţie ale cărei servicii sunt eminamente gratuite, deci ideea de
marketing nu poate fi aplicată ca şi cum instituţia noastră ar funcţiona în cadrul unei
pieţe sau ar avea de vândut produse (bilete), la concurenţă cu alte entităţi similare. În
aceste condiţii, considerăm că strategia este constituită de publicitarea adecvată a acţiunilor noastre şi de o politică activă de promovare a parteneriatelor. Ambele direcţii de
acţiune au fost detaliate deja.
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6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de
management
Până la finalul anului 2016, cele 8 programe divizate în 28 de proiecte incluse în
Planul minimal de Management au fost implementate în totalitate. La acestea se adaugă
şi altele, organizate în parteneriat cu instituţii de cultură sau de învăţământ, ONG-uri etc.
Cu excepţia a două proiecte care vizau colaborarea instituţiilor culturale din Iaşi, stadiul
implementării se poate urmări în tabelul de mai jos:
Nume program

1. Biblioteca şi Arta

2. Biblioteca şi Ştiinţa

3. Biblioteca şi Societatea

4. Biblioteca ta

5. Hai la Bibliotecă

Nume proiect

Stadiu de
realizare

1.1. Scriitorii Iaşului

Continuat

1.2. Culorile cărţii

Continuat

1.3. Portativul literelor

Continuat

1.4. Cerneală şi celuloid

Continuat

1.5. Autori: copiii

Continuat

2.1. Intersecţii

Continuat

2.2. Non-fiction, ce şi cum?

Continuat

3.1. Carte şi tradiţie românească

Continuat

3.2. Book-ătăria

Continuat

3.3. Cartea românească de
pretutindeni

Continuat

3.4. Viaţă şi spiritualitate

Continuat

3.5. Clubul Clepsidra

Continuat

3.6. Cât de departe e America?

Continuat

3.7. Săptămâna Voluntariatului

Continuat

4.1. Cărţi în spitale

Continuat

4.2. O carte pentru vârsta a treia

Continuat

4.3. Biblioteca pentru nevăzători

Continuat

4.4. Biblioteci în parcuri

Continuat

4.5. Book - crossing

Continuat

5.1. O carte pe zi

Continuat

5.2. Dialoguri culturale

Continuat

5.3. Şi eu scriu despre cărţi

Continuat
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6.1. E-pub, mobi.

Continuat

6.2. Site-ul www.bjiasi.ro

Realizat

Ediţia a II-a

Realizat

8. Concursul de volume
colective de proză destinat
Ediţia a III-a
liceenilor Ionel
Teodoreanu

Realizat

9. Revista Asachiana

Realizat

Numerele 4 şi 5

Din lipsă de fonduri, proiectele Caiet cultural ieşean şi O singură voce au fost eliminate din planul pe anul 2016.

7. Proiecte din cadrul programelor
Pe parcursul anului 2016, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi proiectelor cultural-educative pentru publicul larg s-au derulat un număr de 565* de activităţi, însumând circa 22.534 de participanţi, creşterea înregistrată fiind de +21,55% faţă
de anul precedent. Diversificarea ofertei culturale, precum şi aplicarea unor standarde
ridicate în organizarea evenimentelor au atras parteneri din cele mai diverse sfere sociale.
O situaţie comparativă cu anii precedenţi poate fi urmărită în următorul tabel:
Anul

Activităţi în cadrul programelor
şi proiectelor

Număr
participanţi

2013

250

8.500

2014

430

11.491

2015

499

18.538

2016

565

22.534

Din cele 565 de activităţi derulate în 2016, 145 au fost organizate în exterior, în spaţiile partenerilor sau cu prilejul participării la târguri şi festivaluri.
Lista detaliată a celor 565 de activităţi şi numărul participanţilor este centralizată în
Anexa 8 ataşată acestui raport.
*La cele 565 de activităţi cu public, putem adăuga cele 131 de expoziţii (expoziţii tematice de carte, de lucrări
plastice, de fotografii), cât şi proiectele care au ca public utilizatorii online (O carte pe zi – 254 de volume,
E-pub, mobi – 27 de volume sau cel de media, prin Dialoguri culturale – 2 emisiuni realizate).
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Cele 28 de proiecte prevăzute în Planul de management acoperă toate categoriile de
vârstă şi domeniile de interes. Însă cele mai de succes activităţi au fost cele care au ca
public-ţintă copiii şi adolescenţii. Succesul nu este măsurat doar prin numărul de participanţi, ci şi prin receptivitatea beneficiarilor direcţi sau indirecţi (părinţi, cadre didactice).
După categoria de vârstă, situaţia participanţilor la activităţile culturale se prezintă
în felul următor:
Categoria de vârstă/ Public ţintă

Nr. participanţi

0-6 ani

1774

7-14 ani

8961

15-24 ani

5551

25-64 ani

5433

65 ani şi peste

815

Total

22.534

Toate proiectele derulate în anul 2016 (cu mici excepţii) au fost iniţiate de Biblioteca Judeţeană în calitate de producător. Cele mai multe dintre ele au fost realizate în parteneriat cu alte entităţi: asociaţii culturale şi studenţeşti, ONG-uri, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, dar şi cu organizaţii private (tabelul cuprinzând
acordurile de parteneriat încheiate în 2016 sunt anexate la raport, Anexa 1).
Enumerăm mai jos proiectele realizate în cadrul programelor, respectând ordinea
din Planul de management:

1. Biblioteca şi Arta
1.1. Scriitorii Iaşului facilitează contactul între publicul cititor şi literaţii ieşeni sau
cei care vizitează ocazional Iaşul. Acest proiect are în vedere două categorii de public: pe
cel preponderent tânăr, căruia i se adresează prin manifestări de genul întâlnirilor în
licee şi în facultăţi, prezentărilor de carte, lecturilor publice şi a conferinţelor; o a doua
categorie de public, mai restrâns, este cea a pasionaţilor de literatură, cărora i se adresează prin dezbateri tematice şi activităţi cenacliere. În 2016, în cadrul acestui proiect au
fost organizate cinci evenimente de lansare de carte (volumele Istoria ieroglifică şi Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor de Dimitrie Cantemir; Scrieri de Magda Isanos;
Dimitrie Cantemir – punte a cunoaşterii între Orient şi Occident; Lucian Blaga şi ultima lui
muză şi Radu Stanca – Evocări şi interpretări în evantai de Anca Sîrghie), recitaluri de
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muzică şi poezie, omagierea unor scriitori (Mihai Eminescu, Mihai Codreanu, Mihail Sadoveanu, Grigore Vieru), concursuri (Carnavalul poveştilor lui Creangă şi Concursul
Mărţişorul literar).
Tot în cadrul acestui proiect, sub genericul Zilele Creangă la
Biblioteca Judeţeană Iaşi a fost organizat Simpozionul Din curtea
lui Nică, în marea curte a lumii, dedicat marelui clasic al
rii române, la care au participat elevi, studenţi, cadre didactice şi
universitare din Bacău, Suceava şi Iaşi. Simpozionul a fost completat de o întâlnire cu scriitorul Marian Coman, editorul Mihai
Ionaşcu şi graficianul Bogdan Chelaru denumită: Creangă altfel:
de la basm la bandă desenată şi-napoi la basm şi de un spectacol
concurs de mini-dramatizări, adaptări după scrierile lui Ion
Creangă Lume şi iar lume, la care au participat elevi de clasele
IV-XII de la mai multe şcoli ieşene.
Participanţi: .1136 la 28 de activităţi.

1.2. Culorile cărţiioperează în zona de convergenţă a literaturii cu artele plastice,
prin realizarea unei fuziuni între cărţi, eventual documente vechi, şi opere ale celor mai
reprezentativi artişti plastici sau între cărţi şi arte plastice în general.
În acest proiect se derulează: Clubul Iubitor de Iaşi, care se adresează tuturor celor
pasionaţi de istoria locală şi îşi propune, prin întâlniri periodice, să faciliteze creşterea
nivelului de informare asupra trecutului oraşului nostru, cunoaşterea şi monitorizarea
monumentelor oraşului, conexiunea persoanelor cu interese similare. Dintre temele
abordate amintim: Prin Iaşi cu IAȘI GUIDE cu Andrei Tudor Ionescu, creatorul aplicaţiei;
prelegerile susţinute de prof. univ. dr.
Mandache Leocov: Anastasie Fătu:
riri ieşene, Teiul lui Eminescu, simbol al
Iaşului şi Grădini şi parcuri ieşene; Intelectualii şi Unirea: 24 ianuarie 1859 – 157 ani
de Unire cu scriitorul Ion Muscalu,
kshop-ul
Building
UpHumanValuesThroughArt, având ca
invitaţi pe conf. univ. dr. Cornelia
Brustureanu şi conf. univ. dr. Codrina Ioniţă de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a
Universităţii de Arte George Enescu, dezbaterea de Ziua Internaţională a Artei Evoluţia
picturii în context istoric şi vizitarea unor monumente din centrul oraşului.
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Poveşti din cărţi – Culori din poveşti
vizează organizarea de activităţi tematice
periodice în care să fie implicaţi elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, bunici cât şi
alţi beneficiari ai comunităţii ieşene şi
constă în transpunerea unor texte literare
în creaţii plastice: copiii aleg o poveste îndrăgită şi o lecturează împreună, apoi
transpun în culori ceea ce au citit, transformând povestea în creaţie artistică. Activităţile desfăşurate sunt finalizate prin expoziţii care însumează creaţiile participanţilor din cadrul activităţilor. Prima expoziţie cuprinde desene după poveştile lui Ion
Creangă.
Tot sub umbrela acestui proiect, Biblioteca a găzduit o expoziţia educaţională Descendenţa Umană: Evoluţia speciei umane ilustrată prin portrete şi fosile, creaţie a artistului plastic ieşean Eduard Constantin Olaru, care şi-a propus popularizarea în rândul tinerilor a domeniului evoluţiei umane, bazându-se pe cercetare ştiinţifică. Expoziţia a fost
urmată de un workshop despre istoria cercetărilor paleoantropologice, evoluţia speciilor de hominizi şi despre tipurile de comportament al acestora, comparate cu cele ale
primatelor moderne şi ale omului contemporan.
Participanţi: 730 şi 23 de activităţi.

1.3. Portativul literelor, care are ca scop fuziunea dintre literatură şi muzică, materializat prin audiţii muzicale şi lecturi publice din opera clasicilor literaturii româneşti, a
cuprins atât concursuri pe teme muzicale, cât şi recitaluri-lecţie pe o anumită temă:
Niciodată toamna nu fu mai frumoasă! (recital de lieduri celebre interpretate de soprana Diana Bucur şi IonelaButu la pian),
Romantismul în muzică (recital-lecţie evoluţia romantismului în arte, literatură şi
muzică); Anotimpul Iubirii (compoziţii
având ca temă iubirea interpretate de studenţi ai Universităţii de Arte George Enescu. La finalul anului 2016, atelierul de
educaţie muzicală pentru copii Crăciunul
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pe note muzicale, care avut ca scop nu doar dezvoltarea aptitudinilor muzicale, ci şi promovarea anumitor cărţi având ca temă Crăciunul, a atras peste 30 de copii.
Participanţi: 179 la 10 activităţi.

1.4. Cerneală şi celuloid, proiect care are ca scop realizarea
unor paralele între anumite filme şi romanele care le-au
rat, a debutat cu activitatea Sunt o babă comunistă: de la carte la
film, la care au fost invitaţi Dan Lungu (autorul cărţii) şi Florin
Lăzărescu, invitat în calitate de scenarist. Cei doi au împărtăşit
publicului din experienţa dobândită atât din postura de autor de
romane, cât şi din cea de scenarist, şi au vorbit deschis despre
istoricul şi impactul romanului în rândul publicului de toate
stele; despre acurateţea scenariului filmului în raport cu romanul, despre cum se scrie scenariul unui film, despre triada autorscenarist-regizor (de care am aflat că nu prea se instaurează). Celelalte activităţi au avut
ca public-ţintă elevii de toate vârstele, care au fost provocaţi să citească cartea înainte de
a vedea filmul. Au fost analizate pe rând cărţi, precum: Fram, ursul polar, Amintiri din
copilărie, Pinocchio, De ce are vulpea coadă? etc.
Participanţi: 355 la 16 activităţi.

1.5. Autori: copiii. Concursurile de creaţie literară şi plastică desfăşurate în acest
proiect au ca scop încurajarea creativităţii şi originalităţii copiilor şi tinerilor. În 2016 au
fost organizate patru astfel de concursuri, la sediul central şi filiale, la care au participat
elevi de toate categoriile de vârstă:
February’sMoonstruck: concurs de
scrisori de dragoste în limba română şi
engleză (54 de participanţi, elevi din clasele I-XII).
Concursul de creaţie literară în limba
engleză Winter Wonderland, Ediţia a VII-a
(203 participanţi, elevi din clasele I-XII).
Felicitări pentru mama: concurs de
lucrări plastice (32 de participanţi).
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Concursul Cadouri de Paşte pentru Urechilă, prietenul
piilor (173 de participanţi, preşcolari şi elevi din clasele primare).
Concursul interjudeţean de creaţie literară şi plastică
Lumea copiilor în opera lui Ionel Teodoreanu (62 de participanţi, elevi de gimnaziu).
Participanţi: 683 la 10 activităţi.

2. Biblioteca şi Știinţa
2.1. Intersecţii este proiectul care valorifică suprapunerea dintre literatură şi diferitele ramuri ale ştiinţei. Temele
sunt diverse: ecologie, protecţia şi conservarea mediului, plantele medicinale, chimia
alimentară etc., iar principalii beneficiari sunt elevii de la profile bio-tehnice. În acest
proiect se derulează următoarele activităţi: Natura pentru sănătatea ta, Cercul Magia
ştiinţei, concursuri de cultură generală
care intersectează literatura şi ştiinţa
Tot aici trebuie menţionat şi concursul anual interliceal organizat cu ocazia
Zilei Mondiale a Apei, pentru al doilea an,
care reuneşte echipaje din licee din judeţul Iaşi, premiile în bani (în cuantum de
2.250 de lei) fiind suportate de către partenerul ApaVital Iaşi.
Participanţi: 712 la 23 de activităţi.
2.2. Non-fiction, ce şi cum? are menirea de a pune în contact diferitele categorii profesionale implicate în literatura
non-fiction, de la cea ştiinţifică la cea de
autocunoaştere. Este o manifestare dedicată profesioniştilor din domeniu, axată
pe cunoaşterea celor mai noi tendinţe în
materie. Manifestările organizate în acest
proiect, în număr de trei, au avut ca invitaţi nu doar scriitori, ci şi profesionişti din
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alte domenii. De exemplu, în luna februarie, la atelierul profesional 3C: Cunoaştere, Cultură, Cercetare, au participat nu doar bibliotecarii din sistemul public, ci şi cei din bibliotecile şcolare şi reprezentanţi din partea partenerilor bibliotecii (IPJ, Crucea Roşie etc.).
O altă dezbatere s-a desfăşurat în luna martie. Genuri literare minore, genuri literare majore?, organizată sub egida Librex 2016 şi care a avut ca invitaţi patru scriitori (Michael
Hăulică, Dănuţ Ungureanu, Anamaria Ionescu, Bogdan Hrib). Pornind de la acest subiect,
s-au deschis mai multe direcţii ale dezbaterii, care vor fi continuate în întâlniri viitoare.
Participanţi: 215 la 3 activităţi.

3. Biblioteca şi Societatea
3.1. Carte şi tradiţie românească încurajează cunoaşterea, cultivarea şi prezervarea tradiţiilor româneşti, cu precădere a celor din zona Moldovei, şi se adresează în special publicului tânăr. Manifestările îşi propun o viziune modernă asupra tradiţiilor,
bazată pe cunoaşterea lor nemijlocită,
pentru completarea referinţelor din operele clasice ale literaturii române. Tematica abordată în 2016 s-a axat pe sărbătorile şi tradiţiile din zona Moldovei: Sărbătoarea Dragobetelui, Tradiţii de Dragobete
în zona Moldovei, Tradiţii ca la carte, Tradiţii de iarnă în Țara Vrancei, Tradiţii în
Bucovina, Biblioteca tradiţiilor de iarnă. În cadrul fiecărei activităţi au fost constituite
expoziţii de carte şi/sau de obiecte tradiţionale. Recitalurile de colinde şi urături şi atelierul de încondeiat ouă au fost preferatele celor mici.
Partenerii tradiţionali ai proiectului sunt Muzeul Etnografic din cadrul Complexului
Naţional Muzeal Moldova Iaşi şi Asociaţia
Ciurbeştenii Iaşi.
Participanţi: 419 la 13 activităţi.

3.2. Book-ătăria – proiect care creează o fuziune între tradiţia culinară şi oenologică moldovenească, aşa cum este ea
prezentată în literatura noastră clasică, şi
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practica modernă a gătitului, a însumat patru activităţi: Ion Creangă, un clasic al mâncatului: despre universul oeno-culinar a lui Ion Creangă, în contextul revoluţiei gastronomice,
Cămara lui Păstorel, Damian Stănoiu, ispitele postului şi Revelion cu D.D. Pătrăşcanu; la
ultimele două s-a avut în vedere şi valorificarea sărbătorilor tradiţionale româneşti.
Participanţi: 98 la 4 întâlniri.

3.3. Cartea românească de pretutindeni, prin care se încurajează schimburile culturale cu românii din Republica Moldova şi Ucraina, prin continuarea relaţiilor bilaterale
cu bibliotecile de acolo, s-a materializat prin prezenţa bibliotecii la două evenimente de
amploare organizate în Republica Moldova. Primul este Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău, ediţia a XX-a, organizat de Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi
Tineret (IBBY) şi de Biblioteca Naţională
pentru Copii Ion Creangă, în perioada 1417 aprilie 2016, la care Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi a fost prezentă cu un
stand, ocazie de a promova moştenirea istorică şi culturală a Iaşului, prin oferirea de
publicaţii puse la dispoziţie de Biroul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Cu aceeaşi ocazie, reprezentanţii bibliotecii au prezentat lucrări în cadrul
sesiunii de comunicări organizate în cadrul evenimentului. Activitatea Bibliotecii a fost
răsplătită şi cu un premiu pentru publicaţia Sărbătoriţii din cetate: personalităţi ieşene.
Numărul estimativ al persoanelor care au vizitat standul bibliotecii este de 500 de
persoane, majoritatea fiind copii.
În acelaşi proiect, în perioada 31 august – 4 septembrie 2016, Biblioteca Judeţeană a
participat la cea de a XXV-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte organizat la Chişinău de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Pe parcursul celor 2 zile, au avut loc şi
evenimente biblioteconomice, la care au participat specialişti din Biblioteca Judeţeană
Iaşi, dar şi din alte biblioteci din ţară.

3.4. Viaţă şi spiritualitate are ca scop oferirea unui cadru de întâlnire pentru toţi
cei care caută căi alternative de vindecare şi de cunoaştere a universului, concomitent cu
prezentarea ofertei de carte a bibliotecii. În anul 2016 au fost organizate 11 activităţi în
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cadrul acestui proiect. Evident, şi în acest
an atelierele de dezvoltare personală
BiblioZen au atras cel mai mare public,
respectiv 432 de participanţi în opt întâlniri. Iniţiat în noiembrie 2013, proiectul
se află la a patra ediţie şi se bucură de acelaşi succes. Celelalte activităţi derulate
(Drumuri prin memorie) au avut ca rezultat încă 69 de participanţi.
Participanţi: 501 participanţi la 11 activităţi.
3.5. Clubul Clepsidra este o manifestare trimestrială care se adresează publicului
larg interesat de felul în care moravurile politice se regăsesc în literatura naţională şi
internaţională, a decelării propagandei şi ficţiunii de mesajul literar valabil exprimat
prin convingerea autorilor. Activităţile proiectului sunt concretizate prin întâlniridezbateri ce reunesc specialişti politologi/ filosofi/ istorici/ literaţi ai Iaşului şi au ca
scop promovarea unui mediu de comunicare de natură politico-culturală, dar şi facilitarea schimbului de experienţă, cunoaştere şi informaţii către publicul larg.
Dezbaterile din acest proiect tind uneori
să capete conotaţii politice, astfel că pentru a nu da loc la interpretări (în 2016 au
avut loc alegerile locale şi parlamentare),
am ales să desfăşurăm doar o întâlnire din
cele patru programate. Tema Ion Creangă:
Drumuri reale, drumuri ficţionale a avut forma unei conferinţe, care a fost susţinută de
prof. univ. dr. Constantin Dram.
Participanţi: 68 de elevi de liceu şi cadre didactice.

3.6. Cât de departe e America? este
proiectul derulat de Compartimentul
American Corner. Activităţile se adresează
publicului tânăr fascinat de cultura pop
americană. Cele mai importante activităţi
derulate aici sunt: Caravana American
Corner, un program de promovare a re63
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surselor oferite de acest compartiment în şcoli şi licee din municipiul Iaşi, American
Holidays, Young Friends of the American Corner, American Corner SummerReading Club
(club de lectură pentru copii), StudyOpportunities in USA, BOOKClub (club de lectură pentru tineri) etc.
Participanţi: 2929 la 73 de activităţi.

3.7. Săptămâna Voluntariatului. În
luna mai 2016, în Săptămâna Naţională a
Voluntariatului, au fost organizate activităţi de promovare a voluntariatului în
rândul tinerilor. Tot cu această ocazie a
avut loc şi premierea celor mai activi voluntari. Programul de voluntariat Voluntar@BJIaşi urmăreşte formarea unui nucleu de voluntari de toate vârstele care să
se implice, alături de bibliotecari, în derularea programelor pentru comunitate.

4. Biblioteca ta
4.1. Cărţi în spitale a continuat şi în anul 2016, prin continuarea parteneriatului cu
Spitalul de Neurochirurgie.

4.2. O carte pentru vârsta a treia
valorifică în continuare parteneriatele cu
centrele de cartier pentru pensionari şi
căminele de bătrâni aflate în subordinea
Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.
Proiectul a fost materializat prin deschiderea a două puncte de împrumut la Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva (Copou) şi Căminul de Bătrâni Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (Bucium),
care sunt gestionate de Secţia de Împrumut pentru Adulţi; lunar, fondul de carte este
împrospătat cu noutăţi.
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În 2016, activităţile de recreere pentru locatarii acestor cămine au avut forma unor
reuniuni literare şi au constat în prezentări de carte, audiţii muzicale, întâlniri cu scriitori. O parte dintre activităţi au avut loc şi la sediul Asociaţiei Afect sau al Asociaţiei
Ciurbeştenii.
Participanţi: 122 la 5 activităţi.

4.3. Biblioteci în parcuri se derulează doar pe timpul verii şi constă în operarea unor standuri mobile de carte cu ocazia organizării unor târguri şi festivaluri şi
au ca loc de desfăşurare parcurile. În 2016
au avut loc patru astfel de activităţi: Festivalul Luminii în Grădina Copou, Orăşelul
copiilor în Parcul Expoziţiei, Festivalul
Youth Fest şi Festivalul GFestîn Grădina
Casei Pogor.
Vizitatori şi participanţi la activităţi: 757 de persoane de toate vârstele.

4.4. Book-crossing se derulează cu
prilejul organizării unor manifestări în
alte spaţii decât biblioteca, în care cititorii
lasă o carte pe care au citit-o şi iau alta. În
anul 2016 au fost organizate şase activităţi de tip book-crossing, cu ocazia participării cinci la târguri şi festivaluri (Târgul
de carte Librex, Festivalul Luminii, Orăşelul
copiilor, Youth Fest şi GFest) şi de Nocturna Bibliotecilor.
Conform estimărilor noastre, aproximativ 120 de persoane au făcut schimb de cărţi
cu biblioteca.
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5. Hai la Bibliotecă!
5.1. O carte pe zi (via www.bjiasi.ro) oferă în fiecare zi un
text succint care prezintă o carte din bibliotecă. Programat iniţial
să se adreseze presei scrise şi online, el va trebui completat atunci
când alocările bugetare vor permite amenajarea unui studio minimal în care să se realizeze înregistrări audio şi video, pe baza
cărora să se încheie parteneriate cu radiourile şi televiziunile locale, în special cu cele de stat. Până la găsirea de resurse financiare, proiectul se va derula pe pagina web a bibliotecii, prin
semnalarea zilnică a unei cărţi noi apărute. În anul 2016, proiectul
a fost completat cu 254 de cărţi (copertă şi descriere).

5.2. Dialoguri culturale, prin care reprezentanţii Bibliotecii
Judeţene Gh. Asachi au fost invitaţi pentru a vorbi despre activitatea bibliotecii, a bifat două emisiuni.

5.3. Și eu scriu despre cărţi este un proiect de stimulare a
lecturii, prin intermediul căruia sunt premiate cele mai bune recenzii scrise de către cititorii bibliotecii. Tot în cadrul acestui proiect se desfăşoară şi cluburile de lectură, la care se discută pe
marginea recenziilor şi despre diferite subiecte legate de procesul
lecturării.
Participanţi: 45 la 3 activităţi.

6. Biblioteca şi Internetul
6.1. Epub-mobi îşi propune proiectarea şi punerea în funcţiune a unei biblioteci
electronice. În anul 2016, în biblioteca electronică de pe pagina web a bibliotecii au fost
încărcate 27 de volume.

6.2. www.bjiasi.ro, prin care se are în vedere realizarea unei structuri unitare de
programare şi de hosting, alimentarea zilnică a conţinutului, asigurarea accesului la informaţiile publice şi prezentarea modernă a activităţii bibliotecii. În 2016 au fost publicate 670 de postări şi au fost create 275 de pagini noi.
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7. Memorii ieşene
Este un proiect de istorie locală ce urmăreşte conservarea mărturiilor de viaţă, dar
şi a obiectelor de arhivă ale personalităţilor marcante din judeţul Iaşi, a căror dispariţie
fizică ar aduce şi uitarea unor poveşti de viaţă şi pierderea unor documente valoroase.
Se lucrează în continuare la constituirea bazei cu aceste mărturii. Documentele digitalizate până acum vor fi arhivate în bibliotecă.

8. Cursuri pentru comunitate
În anul 2016 au fost livrate publicului
şapte tipuri de cursuri/instruire în 78 de
sesiuni, după cum urmează:
- pentru elevi (nivel preşcolar/primar/gimnazial/liceal): sesiuni
de siguranţă rutieră şi tehnici de prim
ajutor Biblio-Școala de Pietoni (15 sesiuni,
1.083 participanţi); Șahul de la A la H (14
sesiuni cu 129 participări); Mânuţe iscusite – ateliere de origami (9 sesiuni cu 129 participări);
- pentru tineri:Maraton de scriere creativă (10 sesiuni, 44 participări);
- pentru adulţi: atelierul de dezvoltare personală Stăpâneşte secretul comunicării
(6 sesiuni cu 186 participări);
- pentru seniori: cursul de limba engleză Senior English Class (20 de sesiuni
cu 222 participări); IT senior (4 sesiuni cu
21 participări).
În total, aceste cursuri au însumat
1814 participări (copii, tineri, adulţi şi
seniori).

9. Concursul La Izvoarele Înţelepciunii
Concursul literar La izvoarele înţelepciunii este consacrat unor personalităţi din literatura, cultura, istoria naţională şi universală. Fiecare ediţie are ca temă viaţa şi activitatea unei personalităţi, categoria de vârstă a participanţilor fiind stabilită în funcţie de te67
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ma concursului. Ediţia din 2016 a fost dedicată vieţii şi creaţiei literare a scriitorului Ionel Teodoreanu. Concursul este
organizat de Biblioteca Naţională pentru
Copii Ion Creangă Chişinău şi Biblioteca
Judeţeană Gh. Asachi Iaşi, în calitate de
iniţiatori, cu sprijinul ministerelor de resort, autorităţilor publice locale şi al unor
ONG-uri.
În 2016, etapa finală s-a desfăşurat în
Republica Moldova, la Casa de Cultură a oraşului Hînceşti. Cei 20 de elevi participanţi
(10 din România şi 10 din Republica Moldova) au trecut prin două probe: proba scrisă
(test grilă) a constat în testarea cunoştinţelor despre viaţa şi creaţia lui Ionel Teodoreanu şi cea orală – de identificare şi interpretare a unui text la prima vedere din opera lui
Ionel Teodoreanu.

10. Concursul de volume colective
de proză adresat liceenilor Ionel
Teodoreanuurmăreşte identificarea tinerelor talente din şcolile din judeţul Iaşi şi
din Republica Moldova şi promovarea
acestora prin publicarea unui volum colectiv de proză prin editura bibliotecii.
Sub îndrumarea unui profesor coordonator, şcolile participante la concurs au
trimis juriului volume de proză colectivă, fără o tematică impusă, în limita a 260.000 de
semne pentru un volum. La ediţia din 2016 au fost acceptate în concurs 12 volume (cinci
din Republica Moldova şi şapte din judeţul Iaşi): Simţiri adolescentine, Liceul Teoretic
Petru Ștefănucă, Ialoveni (R. Moldova), prof. coord. Tatiana Chiruţă; Paradox, Liceul Teoretic Iulia Haşdeu, Chişinău, prof. coord. Ala Radu; Idei din ochii mei, Liceul Teoretic M.
Marinciuc, Chişinău, prof. coord. Anna Laşcu; Descoperind cuvântul, Liceul Teoretic Gh.
Asachi, Chişinău, prof. coord. Mariana Pîrţac; Cafeaua cu ghimbir sau despre schimbare,
Liceul Teoretic Ion Creangă, Chişinău, prof. coord. Lucia Coman; Grădina viselor spulberate, Colegiul Naţional Iaşi, prof. coord. Gabriela Petrache; Sadovenienii, Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu, Paşcani, prof. coord. Anca Berenghia; Paşi îndărăt, Liceul Pedagogic Vasile Lupu, Iaşi, prof. coord. Cristina-Maria Frumos; Prin labirintul epic, Școala Gim68
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nazială Ionel Teodoreanu, Iaşi, prof. coord. Manuela Mocanu; Lumea lui Daniel, Liceul
Teoretic Vasile Alecsandri, Iaşi, prof. coord. Ruxandra Nechifor; Contraste, Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iaşi, prof. coord. Mihaela Vlioncu; Întotdeauna întârziem 10 minute,
Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, prof. coord. Ștefania Hănescu Țugui.
Juriul, alcătuit din scriitori şi universitari ieşeni, a premiat creativitatea, originalitatea, claritatea, corectitudinea în exprimare şi forma lucrării, Premiul pentru cel mai bun
volum în 2016 a revenit cărţii Lumea lui Daniel, a elevilor de la Liceul Teoretic Vasile
Alecsandri, Iaşi, coordonator prof. Ruxandra Nechifor.
În cele 12 volume au publicat 156 de elevi.

11. Festivalul Teodorenii, ediţia a II-a, 2016
Cel mai important eveniment al anului organizat
de Biblioteca Judeţeană în 2016 este fără discuţie
ediţia a II-a a Festivalului Teodorenii, prezenţa estimată la activităţile desfăşurate în cele trei zile fiind
de aproximativ 3.200 de persoane. Scopul festivalului a fost celebrarea contribuţiei deosebite a celor
doi fraţi Teodoreanu, Ionel şi Păstorel, la viaţa culturală ieşeană, concomitent cu punerea în valoare a genurilor literare în care au excelat cei doi şi a modului
„moldovenesc” de viaţă descris în opera lor. Pe parcursul celor trei zile, în cele zece locaţii s-au derulat
40 de activităţi pentru public: conferinţe, dezbateri,
reprezentaţii de teatru de păpuşi, scenete susţinute
de elevi, concursuri de creaţie plastică şi literară pentru elevi, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, expoziţii tematice, Ediţia a II-a a Convenţiei Editorilor, Creatorilor şi Traducătorilor de Ficţiune de Gen.
La eveniment au fost invitaţi scriitori, editori, universitari şi manageri culturali: George Arion, Petru Berteanu, Lucian Dragoş Bogdan, Marian Coman, Sebastian A. Corn,
Ovidiu Enculescu, Horia Gârbea, Michael Haulică, Bogdan Hrib, Livia Iacob, Anamaria
Ionescu, George Lazăr, Aurel Maria Baros, Teodora Elena Matei, Ana Nicolau, Ionică Pârvu, Florin Corneliu Pâtea, Adina Speteanu, Marian Truţă, Stelian Țurlea, Dănuţ Ungureanu, Horia Ursu, Dragoş Neagu, iar în cele trei zile au fost la dispoziţia publicului ieşean
printr-o multitudine de evenimente adresate lor.
Raportul detaliat este prezentat în Anexa 9.
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12. Revista Asachianaeste editată de Compartimentul Editură. Membrii Consiliului
ştiinţific al revistei îşi dau acordul asupra publicării textelor.
În 2016 au fost publicate două numere, contributori fiind atât personalul de specialitate al bibliotecii, cât şi cadre didactice, universitari, doctoranzi, cercetători şi scriitori.

Alte proiecte proprii realizate în cadrul programelor
Acestor programe care urmăresc fuziunea între bibliotecă şi toate mediile culturale
şi sociale li se adaugă altele, specifice, cu scop pragmatic şi bine definit, în strânsă corelare cu viziunea strategică de dezvoltare a bibliotecii.
În afară de cele 28 de proiecte cuprinse în Planul minimal, Biblioteca a mai iniţiat
sau s-a implicat în calitate de partener într-o serie de activităţi, după cum urmează:

Biblioteca pentru toţi are ca scop
promovarea serviciilor bibliotecii în rândul elevilor şcolari şi preşcolari din toate
instituţiile de învăţământ ieşene, prin organizarea unor sesiuni de informare direct la beneficiari şi/sau vizite ghidate la
sediul bibliotecii şi la filiale.
În 2016 au fost 23 de astfel de activităţi, la care au participat peste 700 de elevi.

Biblioteca de vacanţă propune o alternativă de petrecere a timpului în vacanţa de
vară a elevilor, scopul fiind o participare activă cu accent pe interacţiune, care conduce
la o învăţare activă prin metode de educaţie nonformală. În vara anului 2016, la filialele
bibliotecii şi la Secţia pentru Copii au fost
organizate o serie de activităţi destinate
exclusiv elevilor: ateliere de creaţie (pictură, muzică şi artă contemporană), sesiuni
de sport în aer liber, cursuri de şah, cluburi de lectură, jocuri interactive de cultură generală. Conţinutul activităţilor derulate a fost organizat pe arii de interes şi a
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fost racordat la programa şcolară.
Participanţi: 900 de copii de vârstă preşcolară şi de clasele I-VIII la 59 de activităţi.

Provocările culturii îşi propune să
faciliteze contactul elevilor de liceu cu
diverse zone ale culturii, prin dialog cu
scriitori şi creatori culturali, expoziţii, ateliere şi seminarii.
Una dintre temele urmărite de proiect
este cunoaşterea şi aprofundarea celor
mai îndrăgite cărţi din bibliotecă. În acest
proiect s-au derulat următoarele activităţi: Jurnalul – între ficţiune şi realitate istorică, 28 octombrie 1940 – Ziua Marelui NU!,
Întâlnire cu un tânăr creator.
Participanţi: 210 la 4 activităţi.

Nocturna Bibliotecilor este un eveniment cultural naţional iniţiat de ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România), creat cu scopul de
a propune o nouă abordare creativă a activităţii pe timp de
noapte a instituţiilor de bibliotecă.
În 2016, campania a ajuns la ediţia cu numărul şase şi
se desfăşoară sincron şi în Republica Moldova, în coordonarea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
(ABRM).
Pe tot parcursul serii au fost organizate vizite ghidate
în bibliotecă, publicul având ocazia de a asista la prezentări
de carte veche şi de patrimoniu, rarităţi aflate în colecţiile bibliotecii, proiecţii de filme,
lecturi publice.
Până la ora 22.00, circa 160 de persoane s-au alăturat evenimentului.
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Şcoala Altfel. Manifestările prilejuite
de Săptămâna Şcoala Altfel au inclus
ere interactive, vizite la bibliotecă, ore de
lectură şi concursuri ad-hoc. Organizate în
parteneriat cu instituţii de învăţământ
preuniversitar (grădiniţe, şcoli gimnaziale
şi licee), la sediul central şi la filialele bibliotecii sau în şcoli, activităţile din această săptămână au totalizat peste 1800 de
participanţi la 35 de activităţi.

OpeningOpportunities este un proiect de mentorat de carieră în care elevi de liceu
au ocazia să discute direct şi să lucreze intens în grupuri de mentorat online restrânse
timp de patru luni cu profesionişti IT din Microsoft România. Lansat în noiembrie 2013
(ediţia pilot), proiectul de orientare în carieră pentru liceeni OpeningOpportunities a
ajuns la ediţia a III-a. Este organizat la nivel naţional de TechSoup România şi a
fost lansat la nivelul judeţului Iaşi în luna
octombrie 2016. La evenimentul de lansare au participat peste 160 de elevi şi profesori. Prin implicarea unui număr de zece
licee ieşene, acest proiect a presupus, în
perioada de pregătire, cât şi după lansarea
sa, contactarea partenerilor, gestionarea
comunicării cu profesorii coordonatori, dar şi cu ONG-urile organizatoare. Timp de patru luni, Biblioteca a găzduit întâlniri între mentori şi elevii selectaţi în acest proiect.
Grupul-ţintă al ediţiei 2016, la nivelul municipiului Iaşi, au fost elevi din clasele IXXI de la profile de matematică-informatică sau ştiinţe exacte de la următoarele instituţii
de învăţământ: Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Colegiul Naţional, Colegiul
Naţional Costache Negruzzi, Colegiul Naţional Garabet Ibrăileanu, Colegiul Naţional Mihai
Eminescu, Colegiul Economic Administrativ, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Tehnic Gh. Asachi şi Colegiul Tehnic Mihail Sturdza.

Conferinţele BookLandEvolution este un proiect cultural pentru tinerii de 14-24
ani şi oferă liceenilor şi studenţilor o oportunitate inedită de dezvoltare prin discuţii
libere, bazate pe experienţe personale şi interacţiune directă cu personalităţi marcante
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din România. În cele patru zile, la
teca Judeţeană, cei aproximativ 450 de
elevi ieşeni participanți au avut ocazia de
a cunoaşte 14 profesionişti din diferite
domenii, care, prin exemplu personal, i-au
motivat să facă alegerile potrivite, povestindu-le despre provocările care-i aşteaptă, dar care nu trebuie să-i oprească din aşi continua drumul sau a-şi asculta vocaţia. Cei 14 invitaţi au fost: Anca Gîlcă (Manager de proiect @ EDUCATIVA Group), Ada
Lupu (actriţă), Laura Nistor (reprezentant medical), Irina Lupaşcu (manager filială multinaţională), Daniela Chelariu (inginer chimist, doctor în geologie), Ramona Girjan (jurist, antreprenor), Valentin Darii (preşedinte JCI Iaşi, prezentator Radio Impact FM),
prof. dr. AndreiaMacarov (profesor cursuri actorie la Palatul Copiilor Iaşi), Liliana
Revenco (trainer, membru Speaker’s Club), Tiberiu Teodor-Stanciu (arhitect), Silviu Teodor-Stanciu (designer, preşedinte Asociaţia Tramclub Iaşi), Iulian Ursache (antreprenor, autor şi fondator Uil Casa Imobiliare), dr. Irina Vasilescu (autor, antreprenor,
coach), Cosmin Constantin Cîmpanu (scriitor), Laura Daps (consilier de imagine).

Prevenirea victimizării persoanelor vârstnice şi Copiii singuri acasă sunt
alte două proiecte derulate în parteneriat
cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi,
prin Secţia 4 Poliţie, alături de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi – Facultatea
de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei, Asociaţia E-team Psychology, Direcţia de
Asistenţă Comunitară Iaşi, Școala Gimnazială Gh. I. Brătianu Iaşi, Grădiniţa şi Școala Primară Atelier.
Cele două proiecte fac parte din programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a
victimizării minorilor şi de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului şi vizează
conturarea unui bagaj informaţional despre siguranţa personală şi a bunurilor în principal; au ca scop principal creşterea gradului de informare a persoanelor vârstnice cu privire la modul de relaţionare cu persoanele străine şi la creşterea gradului de siguranţă
personală a acestora atunci când sunt la domiciliu sau în spaţiile publice. Cele două proiecte se desfăşoară în perioada noiembrie 2016 – iulie 2017, reprezentanţii bibliotecii
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implicaţi în proiect oferind informaţii privind modalitatea de petrecere a timpului liber
la bibliotecă.
Participanţi: 521 de persoane la 5 activităţi.

În 2016, Biblioteca Judeţeană a fost unul dintre partenerii proiectuluiSwedishDads, proiect comun între Institutul Suedez, Ambasada Suediei la Bucureşti, Centrul FILIA
şi Study in Sweden. SwedishDads este o expoziţie internaţională itinerantă care prezintă fotografiile a 25 de taţi din
Suedia, ce au ales să stea acasă timp de cel puţin şase luni,
alături de copii. Expoziţia a fost adusă în premieră în Iaşi şi
a fost găzduită de bibliotecă timp de trei săptămâni. La
vernisajul expoziţiei au participat Laura Albu, preşedinte
Romanian Women’s Lobby, Dina Loghin, preşedinte Fundaţia Șanse Egale pentru Femei, Dan Doboş, director Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi şi Mihai Leontescu, consilier al
Ambasadei Suediei la Bucureşti. Cu aceeaşi ocazie, pentru elevi şi studenţi au avut loc şi
patru sesiuni de informare despre oportunităţile de studiu universitar din Suedia, modalitatea de aplicare şi procesul de selecţie la cele peste 700 de programe de masterat şi
100 de studii de licenţă în limba engleză, în peste 35 de universităţi din Suedia, ţară care
nu percepe taxe de şcolarizare pentru cetăţenii UE. Informaţiile au fost furnizate de Mihai Leontescu, coordonator proiecte şi comunicare la Ambasada Suediei la Bucureşti.

Învaţă jucând… Joacă învăţând! a
fost derulat în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană George Bariţiu din Braşov. Timp
de 3 luni, o impresionantă colecţie de jocuri adusă la Iaşi de colegii de la Braşov a
fost pusă la dispoziţia copiilor la Secţia de
Împrumut Carte pentru Copii. Tot cu Biblioteca din Braşov s-a derulat şi proiectul
Prietenie Altfel... pe o sfoară, în cadrul căruia copiii au vizionat o prezentare cu viaţa şi opera lui H. Ch. Andersen, au lecturat poveştile propuse, apoi au realizat ilustraţiile/desenele. 70 dintre desenele realizate de copii au ajuns în celelalte nouă biblioteci judeţene partenere (câte şapte pentru fiecare bibliotecă implicată în proiect). La rândul
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lor, celelalte biblioteci au trimis la Iaşi desenele executate în oraşul respectiv, la final
rezultând zece expoziţii. Desenele au fost expuse într-o manieră inedită, pe o sfoară.
Participanţi: 128 de elevi.

În 2016 au fost organizate evenimente cu ocazia marcării unor importante zile,
sărbătorite şi la nivel internaţional: Ziua
Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de
Autor, Ziua Bibliotecarului din România,
Ziua Francofoniei, Ziua Internaţională a
Cărţii pentru Copii, Ziua Internaţională a
Copilului, Ziua Internaţională a Poeziei. La
aceste activităţi au participat 365 de persoane.

8. Alte evenimente: participări la festivaluri, saloane, târguri etc.
În 2016, Biblioteca Judeţeană s-a alăturat celor mai importante mari târguri şi festivaluri desfăşurate în Iaşi (Târgul de carte Librex 2016, Festivalul Serile Filmului Românesc, Festivalul Luminii, Festivalul Youth Fest, Festivalul GFest) şi în Republica Moldova
(Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret organizat de Ministerul Culturii din
Republica Moldova prin Direcţia pentru Tineret din Chişinău şi Salonul Internaţional de
Carte organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova).
Le enumerăm în ordine cronologică:
Târgul de Carte, Artă şi MuzicăLibrex, ediţia a XXIVa, 2016 – organizat în intervalul 9-13 martie, la Palas Mall.
În cele cinci zile, între orele 10.00-22.00, alături de alte
importante instituţii de cultură din Iaşi, Biblioteca Judeţeană o oferit informaţii despre oferta culturală, despre posibilitatea de a face voluntariat şi a eliberat permise de înscriere. Cu aceeaşi ocazie, am derulat şi o activitate de tip
book-crossing (schimb de cărţi), peste 50 de persoane revenind la standul nostru pentru a face schimb de cărţi.
Standul bibliotecii a fost vizitat de aproximativ 800 de
persoane interesate de oferta culturală şi de serviciile ofe75
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rite, iar 71 au ales să-şi facă permis de intrare. Cu această ocazie au fost distribuite pliante de promovare și fluturaşi. Tot în cadrul Librex 2016 au fost organizate două evenimente distincte de lansare de carte: Poezia europeană la noi acasă, o triplă lansare de
carte în prezenţa autorilor Jean Portante, DraženKatunarić şi Claudio Pozzani), iar sub
genericul 4 autori în căutarea publicului ieşean, Michael Hăulică, Dănuţ Ungureanu,
Anamaria Ionescu şi Bogdan Hrib şi-au lansat ultimele volume apărute la acea dată. La
aceste două manifestări au fost prezente 110 persoane. Cu aceeaşi ocazie mai fost şi
dezbaterea Genuri literare minore, genuri literare majore? susținută de cei patru scriitori.

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii
şi Tineret de la Chişinău, ediţia a XX-a, 2016, desfăşurat în perioada 14-17 aprilie 2016, la care Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi a fost prezentă cu un
stand, ocazie cu care am promovat moştenirea istorică şi culturală a Iaşului şi am oferit publicului
basarabean interesat publicaţii puse la dispoziţie
de Biroul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Organizat de Secţia Naţională
din Republica Moldova a Consiliului Internaţional
al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY) şi de Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă, ediţia s-a
bucurat de prezenţa a peste 70 de edituri de carte
pentru copii din Republica Moldova, România, Rusia şi Turcia. De asemenea, reprezentanţii bibliotecii au prezentat lucrări în cadrul sesiunii de comunicări organizate cu această ocazie.
Activitatea Bibliotecii a fost răsplătită şi cu un premiu pentru publicaţia Sărbătoriţii din
cetate: personalităţi ieşene.

EduFunny Fest este un eveniment
specializat în activităţi educaţionale nonformale dedicate elevilor şi preşcolarilor.
Ajuns la a IV-a ediţie în 2016, s-a desfăşurat în săptămâna Școala Altfel – Să ştii mai
multe, să fii mai bun!, în luna aprilie şi a
cuprins o serie complexă de activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice şi sportive. Sco76
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pul acestui eveniment este de a reuni şi implica totodată toţi copiii preşcolari, elevii şi
cadrele didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale
copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, şi să
stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în context educativ nonformal. Standul Bibliotecii Judeţene a fost vizitat de peste 150 de copii, care au participat la ateliere de
văţare a limbii engleze prin jocuri.

Festivalul Serile Filmului Românesc,SFR,
ediţia a VII-a, 2016, organizat în perioada 4-8
mai, a fost avut între parteneri şi Biblioteca Judeţeană. Publicitatea a fost reciprocă, astfel,
timp de 5 zile, înainte de proiecţia filmelor au
fost prezentaţi partenerii. Conform raportului
organizatorilor (Asociaţia Studenţilor Jurnalişti
din Iaşi), la cele 7 proiecţii din cele patru locaţii
(Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi,
Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi, Casa de Cultură Mihai Ursachi şi la cel în aer din Grădina
Palas au fost prezenţi peste 3.000 de spectatori.

Festivalul Luminii este un eveniment
naţional sincron, organizat anual de către
membrii Organizaţiei Naţionale Cercetaşii
României şi tinerii voluntari locali. În 2016
a avut loc cea de a XII-a ediţie, în Iaşi fiind
organizat pentru a şasea oară sâmbătă, 28
mai, în Parcul Copou. Cu o tradiţie la nivel
naţional, Festivalul Luminii îşi propune să
ofere participanţilor un moment de deconectare de la stresul cotidian, de la crizele
de timp şi aglomeraţia activităţilor din fiecare zi. Cu această ocazie, Biblioteca Judeţeană
a organizat şi susţinut ateliere de promovare a lecturii pentru copii şi tineri. Acţiunea s-a
bucurat de un mare succes în rândul tinerilor, astfel că în cele câteva ore, 130 au interacţionat cu reprezentanţii şi voluntarii bibliotecii: şi-au făcut permis de intrare şi au aflat
informaţii despre oferta culturală.
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Simpozionul Naţional Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci,
ediţia a VI-a, Brăila. În perioada 17-19 mai 2016, la Biblioteca Judeţeană Panait Istrati
din Brăila a avut loc ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional Mijloace moderne de atragere
a publicului în biblioteci, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi fiind reprezentată prin Serviciul
Proiecte şi Programe Culturale, cu lucrarea Proiecte inovative pentru comunitate. O abordare pragmatică.

Orăşelul Copiilor (în 2016 a fost ediţia a VII-a) este organizat de Asociaţia
Studenţească AMiCUS Iaşi în colaborare
cu Primăria Municipiului Iaşi şi are ca
scop informarea copiilor cu privire la instituţiile prezente într-un oraş şi orientarea lor în a-şi înţelege rolul lor în societate. La eveniment sunt prezente cele mai
importante instituţii de stat sau private
ale unui oraş: primărie, școală, spital, farmacie, poliţie, jandarmerie, pompieri, judecătorie, teatru, filarmonică, muzeu, televiziune, bancă, poştă etc., copiii primind informaţii cu privire la rolul şi importanţa lor în societate şi descoperindu-le utilitatea prin participarea la diverse activităţi specifice. Deşi
în 2016 vremea nu a fost foarte prietenoasă, în câteva ore, în cortul amplasat în Parcul
Expoziţiei, 60 de copii însoţiţi de părinţi, bunici şi fraţi mai mari au participat la lecturi
publice, ateliere de origami sau şi-au făcut permis de intrare.

Salonul Internaţional de Carte Chişinău, ediţia a XXV-a, organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, desfăşurat în perioada 31 august – 4 septembrie 2016. Programul Salonului a cuprins
expoziţia-târg de producţie editorială din
ultimul an, lansări de cărţi noi, mese rotunde, briefing-uri, expoziţii tematice, ateliere de creaţie, expoziţii de pictură, cenacluri, momente literar-artistice, Gala Lau-
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reaţilor Salonului. Pe parcursul celor două zile, au avut loc şi evenimente biblioteconomice, la care au participat specialişti din Biblioteca Judeţeană Iaşi, dar şi din alte biblioteci din ţară.

Festivalul Youth Fest (ediţia I, 23-25
septembrie 2016, între orele 17.00-21.00,
Parcul Grădina Pogor) a fost organizat de
Asociaţia Moldavia Iaşi şi este un proiect
ce vizează promovarea în rândul tinerilor
ieşeni a multiplelor modalităţi de petrecere a timpului liber într-un mediu organizat, dar şi a educaţiei nonformale. Biblioteca a fost prezentă cu un stand de carte
mobil, care a fost vizitat de circa 200 de
tineri. Cărţile au fost împrumutate sau citite pe loc.

Festivalul G Fest 2016, ediţia a IV-a, organizat în perioada 30 sept. – 2 oct. 2016, între orele 17.00-21.00, în Parcul din Grădina Pogor, a avut ca partener şi Biblioteca Judeţeană, proiectul fiind iniţiat de Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni. Este un proiect care
îşi propune să promoveze educaţia nonformală drept o alternativă de petrecere a
timpului liber în rândul tinerilor. Biblioteca a fost prezentă cu un stand de carte
mobil (circa 100 de titluri) şi un stand
pentru acţiuni de book-crossing. Cei peste
180 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.
La toate evenimentele enumerate, un rol important a revenit echipei de voluntari ai
bibliotecii.
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Conferinţa ANBPR, Iaşi, 5-7 octombrie 2016
În perioada 5-7 octombrie 2016, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi a organizat Conferinţa Naţională
a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), sub tema Promisiunea
viitorului – tehnologie, bibliotecă şi digital. Scopul
Conferinţei a fost asigurarea formării profesionale
continue a bibliotecarilor şi specialiştilor din bibliotecile publice din România şi Republica Moldova. Evenimentele s-au adresat bibliotecarilor, specialiştilor
în biblioteconomie şi managerilor de biblioteci din
ţară şi Republica Moldova şi a urmărit aducerea la
aceeaşi masă de discuţii a unor profesionişti din alte
domenii utile activităţii de bibliotecă: scriitori, profesori, programatori, formatori, psihologi. Accentul a
fost pus pe colaborare, comunicare, întâlnire, schimb de experienţă şi de idei, educaţie,
lectură şi divertisment.
Raportul complet al conferinţei ANBPR este prezentat în Anexa 10.
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f) Previzionarea evoluţiei economico-financiare
a instituţiei
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea
perioadă de raportare
lei
Bugetul de cheltuieli
Prevederi
iniţiale
Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii)

6,684,000

Secţiunea de funcţionare

6,623,000

Titlul I - Cheltuieli de personal

5,032,000

Titlul II - Bunuri si servicii

1,591,000

Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

61,000
61,000

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă
de management
Aşa cum rezultă din obiectivele pentru 2017, ne dorim creşterea cu 5% a numărului
de utilizatori.

3. Analiza programului minimal realizat
În cazul managementului pe anul 2016, proiectele și programele au fost finanțate în
totalitate, ceea ce face ca programul minimal să fie identic cu programul asumat prin
proiectul de management. Ca urmare, această analiză este cea de la punctul 6 (pg. 54).
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Anexe
Anexa 1: Acorduri de parteneriat 2016
Anexa 2: Apariții media – presa scrisă, online, radio – TV
Anexa 3: Extrase din presa scrisă
Anexa 4:CULT.1 Cercetare statistică privind activitatea Bibliotecii în anul 2016
Anexa 5: Plan de acțiuni 2016
Anexa 6: Alte reglementări interne
Anexa 7: Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
Anexa 8: Centralizator programe si proiecte culturale 2016
Anexa 9: Festivalul TEODORENII
Anexa 10: Conferința ANBPR 2016
Anexa A: Corespondența instituțională cu privire la sediul din Palatul Culturii
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