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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 2017, parteneri importanţi ai bibliotecii au fost Ambasada Statelor Unite la 

Bucureşti (care a finanţat şi sprijinit funcţionarea compartimentului American Corner), 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Republica Moldova, Biblioteca 

Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Inspectoratul Școlar Județean Iași, 

Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, precum şi cu Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România și alte biblioteci judeţene din ţară 

(Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj – Concursul Național de lectură „Bătălia 

cărților”; Biblioteca Județeană „George Barițiu Brașov” – „Prietenie pe o… sfoară”; 

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila – „Orașul meu, orașul tău”). 

Au rămas constante colaborările cu alte instituţii (de cultură, educaţie sau comunitare) 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi (Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi – 

„Casa Fantasy” din cadrul Festivalului Internaţional de Literatură și Traducere – FILIT, 

Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul – „Explozia Cartoanelor” din cadrul Festivalului 

Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi – FITPTI, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Iaşi – punct de împrumut la Centrul de plasament „Venianim 

Costache”, ApaVital SA Iaşi – proiectul Intersecții) sau a Primăriei Municipiului Iaşi, prin 

Direcția de Asistență Comunitară (Căminul de bătrâni Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena din 

Bucium, Căminul de pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva din Copou, Centrul Social cu 

destinație Multifuncțională „Bucuria” și Centrul pentru persoane vârstnice din Aleea 

Rozelor).  

Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi a avut colaboratori principali instituţiile de învăţământ 

de diverse nivele din municipiul și județul Iaşi: 23 de licee/colegii, 19 școli gimnaziale și șase 

grădinițe. Trebuie să facem precizarea că Biblioteca nu condiționează desfășurarea 

activităților care implică unitățile de învățământ preuniversitar de încheierea unui parteneriat. 
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În 2017 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 care s-a derulat timp de aproape trei 

ani: Biblio-şcoala de pietoni. Din toamna anului 2017, proiectul a fost înlocuit cu Biblioteca 

de prim ajutor, partener fiind un ONG nou înființat, Asociația Ambulanța Life – Serviciul 

Voluntar de Ambulanță Iași. 

A continuat parteneriatul cu Administrația Națională a Penitenciarelor, prin punctul de 

împrumut carte de la Penitenciarul Iaşi, prin care sunt puse la dispoziţia persoanelor private 

de libertate cca. 1.000 de volume din colecţiile proprii.  

În 2017, Biblioteca a deschis un nou punct de împrumut, situat la Centrul Social cu 

destinație Multifuncțională „Bucuria” (aflat sub tutela Direcției de Asistență Comunitară Iași) 

și a continuat să opereze cele șapte puncte de împrumut existente la Căminul pentru persoane 

vârstnice „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucium, Căminul de Pensionari „Sf. 

Cuvioasă Parascheva” din Copou, Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia, 

Penitenciarul Iaşi, Spitalul de Neurochirurgie, Filiala Iaşi a Asociaţiei Nevăzătorilor și la 

Centrul de plasament Veniamin Costache. 

Dintre parteneriatele public-private, le amintim pe cele încheiate cu ApaVital SA Iaşi, 

Editura Gama Iaşi, Editura RAO, Adservio, care au susţinut premierea unor concursuri 

judeţene pentru elevi și acţiunile de promovare a activităţii bibliotecii. 

În 2017, au fost încheiate sau reînnoite parteneriate cu 14 ONG-uri, fie din Iași 

(Asociaţia Literară Păstorel, Comunitatea Elenă, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, 

Centrul de Medicină Naturistă Aroma, Asociația Ambulanța Life, Asociația TIM 

Educație, Asociația Studențească Amicus, fie din țară (Asociația Techsoup, Junior 

Chamber JCI, Organizația Națională „Cercetașii României”). Din punct de vedere al 

scopului, cel mai important parteneriat încheiat cu o ONG în 2017 este cel cu Centrul 

Diecezan Caritas Iași – Centrul de Resurse pentru Familii, partener în proiectul „Dacă nu poți 

veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine!” 

Referitor la toate parteneriatele din perioada evaluată, anexăm tabelul de mai jos.  

Anul Parteneriate încheiate/reînnoite 

2013 45 

2014 66 

2015 96 

2016 117 

2017 94 
 

Lista completă a parteneriatelor încheiate în 2017 se regăseşte în Anexa 1 a acestui 

raport. Listele complete privind ceilalți ani de mandat sunt anexe la rapoartele prezentate deja 

și pot fi de asemenea consultate la sediul bibliotecii. 
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Voluntariat 

 

În 2017, Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi s-a bucurat de implicarea voluntarilor în 

peste 70 de activităţi. Proiecte precum Orăşelul Copiilor, Festivalul Luminii, Biblioteci în 

parcuri, Nocturna Bibliotecilor sau atelierele și cursurile pentru copii, tineri, adulți și seniori 

nu ar fi fost posibile fără ajutorul lor.  

VOLUNTARIAT 

Membri activi 
Nr. activităţi în care au fost 

implicaţi 

37 74 

 

 

2. Analiza SWOT 2012 – 2017 
 

Strenghts Weaknesses 

• 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 

• 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 Threats 

• public numeros şi educat 

• strategia culturală naţională este orientată 

spre cultura de masă, specifică 

bibliotecilor  

• preocuparea CJ pentru rezolvarea 

problemei sediului central 

• 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. 
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3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru 

îmbunătăţirea acesteia 
 

 

Editarea de publicaţii proprii 

 

Pentru perioada 2013- 2017, la acest capitol putem enumera: 

 

Publicații periodice (ISSN) 

Revista de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare Asachiana (ISSN 

2285-3197) a avut prima apariție în anul 2013. În anii 2013, 2014 și 2015 revista a avut o 

apariție anuală, începând din 2016 revista apare semestrial. Din consiliul științific fac parte 

profesori universitari de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și de la Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Rubricile consacrate ale revistei sunt: „Teorie și practică 

biblioteconomică”, „Miscellanea”, „Opera deschisă”. Fiecare număr al revistei are 150 de 

pagini și cuprinde între 15 și 25 de articole semnate de profesori universitari, profesori din 

învățământul preuniversitar, scriitori, publiciști și de personalul de specialitate din biblioteci.   

Winter Wonderland (2013-2017) este rezultatul ediţiilor anuale ale Concursului de 

creaţie literară în limba engleză cu acelaşi titlu, organizat de Compartimentul American 

Corner. 

February’s Moonstruck (2016) 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.  

 

Cărţi (2014-2017) 

În acest domeniu au fost valorificate activitatea științifică de cercetare și evenimentele 

academice organizate în perioada de raportare. Tot aici am simțit nevoia de a primi validarea 

valorii conținutului volumelor de la alte edituri, așa încât cele mai importante titluri au fost 

editate în colaborare cu edituri de prestigiu din Iași și din țară. 

- Iașii Teodorenilor și lumea mare, Editura Tritonic, București, 2014, ISBN 978-606-

8571-78-2; 

- Calea tainică. Antologie de proză scurtă, Editura Vasiliana’98, Iași, 2014, ISBN 978-

973-116-361-1; 

- Carusel. Antologie de proză scurtă, Editura Vasiliana’98, Iași, 2015, ISBN 978-973-

116-410-6; 
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- Mihail Sadoveanu. 12 interpretări despre Iași, Editura Tritonic, București, 2015, 

ISBN 978-606-749-036-7; 

- În numele cărţii, Editura Vasiliana’98, Iași, 2015, ISBN 978-973-116-419-9; 

- Cartea Iașilor, Editura Timpul, Iași, 2016, ISBN 978-973-612-660-4; 

- Simţiri adolescentine, Editura Vasiliana’98, Iași, 2016, ISBN 978-973-116-524-0; 

- Din curtea lui Nică în marea curte a lumii, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016, ISBN 

97-606-799075-1; 

- Lumea lui Daniel. Roman, Editura Vasiliana’98, Iași, 2016, ISBN 978-973-116-499-1; 

- Paradox, Editura Vasiliana’98, Iași, 2016, ISBN 978-973-116-520-2; 

- Ecouri mute, Editura Vasiliana’98, Iași, 2017, ISBN 978-973-116-561-5. 

- 100 de rețete pentru 100 de ani de la Marea Unire, Marius Cristian, Editura 

Vasiliana’98, Iași, 2017, ISBN 978-973-116-581-3. 
 

 

Broșuri și lucrări bibliografice 

Noutăţi pe rafturile bibliotecii (12 numere/an) – broşură lunară  

Broşura-program Festivalul Teodorenii pentru trei ediții (2015, 2016, 2017) 

Broşura Simpozionului Zilele Ion Creangă (2016) 

Broşura Simpozionului Mihail Sadoveanu (2015) 

Broşura Simpozionului Iașii Teodorenilor (2014) 

ANUL 2014 

- Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2008 

- Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2009 

- Apariţii editoriale ieşene – 2012 

- Apariţii editoriale ieşene – 2013 

ANUL 2015 

 Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2012 

 Anuarul bibliografic al judeţului Iaşi – 2013 

 Literatura română (2005-2013) 

 Sumarul revistei Dacia literară (1990-2009)  

 Academicieni ieşeni 

ANUL 2016 

 Literatură universală (1998-2013) 

Calendarul aniversărilor culturale (2017) 

ANUL 2017 

Calendar cultural - aniversări, comemorări, evenimente 2017 (104 p) 

Calendar cultural - aniversări, comemorări, evenimente 2018 

Personalități ieșene - aniversări și comemorări 2017 
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Personalități ieșene - aniversări și comemorări 2018  

Scriitori și publiciști ieșeni contemporani - aniversări și comemorări 2017 

Scriitori și publiciști ieșeni contemporani - aniversări și comemorări 2018 

Apariții editoriale ieșene 2014  

Apariții editoriale ieșene 2015 

 

Au fost editate de asemenea și un număr de 29 de e-book-uri  

 

1 978-606-94146-0-6 Calea tainică 

2 978-606-94146-1-3 Carusel 

3 978-606-94146-2-0 În numele cărţii 

4 978-606-94146-3-7 Lumea lui Daniel 

5 978-606-94146-4-4 Paşi îndărăt 

6 978-606-94146-5-1 Simţiri adolescentine 

7 978-606-94146-6-8 Paradox 

8 978-606-94146-7-5 Carpe Diem 

9 978-606-94146-8-2 Sadovenienii 

10 978-606-94146-9-9 Grădina viselor suspendate 

11 978-606-94357-0-0 Când arborii şoptesc 

12 978-606-94357-1-7 Contraste 

13 978-606-94357-2-4 Idei din ochii mei 

14 978-606-94357-3-1 Descoperind cuvântul 

15 978-606-94357-4-8 În ramurile gândului 

16 978-606-94357-5-5 Sadovenienii (2015) 

17 978-606-94357-6-2 Primăvara în vene 

18 978-606-94357-7-9 Per aspera ad astra 

19 978-606-94357-8-6 Rug 

20 978-606-94357-9-3 Întotdeauna întârziem zece minute 

21 978-606-94358-0-9 Ecouri mute 

22 978-606-94358-8-5 Personalități ieșene. Aniversări, comemorări, evenimente – 2017  

23 978-606-94358-9-2 Calendar cultural. Aniversări și comemorări – 2017  

24 978-606-94389-4-7 Calendar cultural. Aniversări și comemorări – 2018 

25 978-606-94389-5-4 Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2017 

26 978-606-94389-8-5 Personalități ieșene. Aniversări și comemorări 2018 

27 978-606-94389-6-1 Scriitori și publiciști ieșeni contemporani – aniversări și 

comemorări 2017 

28 978-606-94389-3-0 Scriitori și publiciști ieșeni contemporani – aniversări și 

comemorări 2018 

29 978-606-94358-7-8 Memoria orașului 
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Participarea la târguri, festivaluri și expoziții   

Pe toată durata managementului a fost abordată o politică de colaborare cu instituțiile din 

Iași și din țară. În ultimii cinci ani, Biblioteca Județeană Gh Asachi a participat printre altele 

la FIE, FILIT și FITPT, la „Zilele Iașului” și, în general, acolo unde organizatorii au asigurat 

condiții pentru promovarea imaginii și serviciilor bibliotecii. Toate acțiunile din anii 2013-

2016 sunt prezentate în anexa 2, care centralizează anexele similare ale precedentelor 

rapoarte de activitate.   

Publicitarea activităţilor bibliotecii a mai cuprins pentru anul 2017 realizarea şi tipărirea 

a: 426 de afişe, 6 tipuri de pliante, 30 tipuri de semne de carte, 72 de modele de diplome, 

bannere de promovare a FILIT, materiale de afișaj pentru Filiala „Ion Creangă”, bannere de 

promovare a Festivalului Teodorenii. 

În total, în 2017 au fost distribuite peste 4.000 de materiale de promovare și publicitare 

(afișe, pliante, broșuri, fluturași, flyere, semne de carte etc.), cuprinzând informații actualizate 

despre oferta culturală și serviciile bibliotecii.  

Anexa 3 a acestui raport conține formatele digitale ale materialelor de publicitare a 

acțiunilor și evenimentelor culturale din 2017. 

Acțiunile de publicitare a activităților proprii au presupus de-a lungul anilor realizarea 

unui număr impresionant de materiale specifice, care au fost prezentate în rapoartele anuale 

anterioare, pentru anii 2013-2016. Ele pot fi consultate ca anexe ale acelor rapoarte dar și la 

sediul Bibliotecii.   

 Reflectarea în mass-media 

Din analiza efectuată în urma monitorizării presei în perioada 2012-2017 rezultă două 

creșteri semnificative, înregistrate în anii 2013 și 2015. În ceilalți ani supuși analizei, situația a 

rămas oarecum constantă.  

Dacă raportăm situația actuală la cea din  anul 2012, creșterile sunt explozive: aparițiile 

în presa scrisă înregistrează o creștere de 233,92%, în cea online de 763,52%, iar în cazul 

celei audio-vizuale nu mai puțin de +3.525%. 

Comparând valorile din 2017 cu cele din anul anterior, vom observa că valorile s-au 

păstrat la nivelul anului 2016, cu ușoare creșteri în presa scrisă (+6,25%) și cea online 

(+8,90%) și cu o scădere de 13% în cazul audio-video. Acest fapt nu este îngrijorător dacă 

luăm în considerare faptul că „lupta” se poartă acum în mediul online. Toate posturile tv 

postează știrile și reportajele sau transmit unele emisiuni live și pe pagina de Facebook pe o 

care o administrează.  

Diversificarea activităţilor cultural-educaţionale destinate publicului larg, ineditul, cât și 

extrapolarea unor paliere considerate de nișă (fapt contrazis de succesul de care s-au bucurat) 

au avut ca rezultat o atenție deosebită din partea mass-media. O privire de ansamblu asupra 

manifestărilor care se desfășoară la nivelul municipiului Iași ne va revela o avalanșă de 

evenimente. De aceea, într-un astfel de mediu concurențial, cu atât mai mult putem considera 
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că biblioteca se bucură de o susținere constantă a tuturor instituțiilor de presă ieșene, publice 

sau private. Valorile din tabelul alăturat sunt concludente: 

Anul Articole presa tipărită Articole presa online Emisiuni radio şi TV 

2012 56 85 4 

2013 93 (+66,07%*) 376 (+342,35%*) 16 (+300%*) 

2014 88 (-5,37%*) 555 (+47,60%*) 28 (+75%*) 

2015 172 (+95,45%*) 747 (+34,59%*) 74 (+164,28%*) 

2016 176 (+2,32%*) 674 (-9,77%*) 167 (+125,67%*) 

2017 187 (+6,25%*) 734 (+8,90%*) 145 (-13,17%*) 
Comparație

2017-2012 +233,92% +763,52% +3.525% 

*față de anul anterior 
 

Imaginea exactă a reflectării activităţii Bibliotecii Judeţene Iaşi în anul 2017, în presa 

scrisă, online şi radio-tv este cuprinsă în Anexa 4. 

Anexa 5 cuprinde extrase din presa scrisă referitoare la activitatea Bibliotecii Judeţene 

Iaşi în anul 2017. 

 

Comunicare online 

Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași a avut pe toată perioada de management supusă 

evaluării ca prioritate absolută o prezență cât mai completă în mediul online. Printre măsurile 

luate în acest sens se numără: 

• realizarea unei proceduri clare de prezentare a serviciilor și a evenimentelor pe site-ul 

www.bjiasi.ro, care a fost transformat fundamental pentru a putea face față noilor necesități, 

dar și provocărilor în materie de securitate cibernetică 

• crearea unei puternice prezențe pe rețeaua de socializare facebook.com, unde, după 

știința noastră, suntem lider detașat cu privire la numărul prietenilor și al urmăritorilor  

• realizarea site-ului www.teodorenii.ro 

• crearea unui canal propriu pe platforma youtube.com  

• transmiterea în direct online a celor mai importante manifestări ale bibliotecii noastre, 

fapt concretizat doar în anul 2017 în peste 21.000 de minute de vizualizare a conținutului 

video.  

 

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. 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                               Raport de activitate 2013- 2017 

 11 

Ca urmare, măsurile luate pentru cunoaşterea profilului utilizatorului sunt reprezentate de 

analiza periodică a datelor statistice stocate în principal în înscrisurile de bibliotecă dar și în 

programul eBibliophil. 

Pe parcursul celor cinci ani de mandat, am simțit nevoia de a mai întreprinde câteva 

măsuri de cunoaștere a beneficiarului și a gradului de satisfacție privind serviciile de 

bibliotecă: 

• în anul 2015, am colaborat cu un grup de studenți de la Facultatea de sociologie a 

Universității Al. I. Cuza din Iași care și-au desfășurat practica de specialitate în cadrul 

bibliotecii noastre. Ei au efectuat o cercetare privind calitatea serviciilor Bibliotecii Judeţene 

Gh. Asachi Iaşi, aplicând un număr de 514 chestionare. 

• în anul 2016, am efectuat o cercetare de teren, cu personalul propriu, privind 

oportunitatea înființării unei noi filiale la Casa Sindicatelor. În școlile și liceele din zonă au 

fost împărțite 793 de chestionare, la care au răspuns elevi, profesori și locuitori din zonă.    

• în anul 2017, am efectuat ancheta pentru cunoaşterea gradului de satisfacere a 

nevoilor specifice a utilizatorilor precum şi cel al satisfacţiei privind utilizarea serviciilor 

oferite de bibliotecă. Concret, toate birourile și serviciile implicate în lucrul cu publicul au 

avut sarcina de a ruga utilizatorii noștri să completeze un chestionar. Ancheta a reunit părerile 

a 1997 de utilizatori ai bibliotecii. 

Toate materialele și concluziile acestor cercetări, de dimensiuni prea mari pentru a fi 

anexe al acestui raport, sunt disponibile la sediul bibliotecii.  

 

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 fost provocaţi la 

alcătuirea de texte literare; de asemenea, biblioteca a cheltuit resurse importante 

pentru tezaurizarea întregii culturi scrise a comunităţii. 
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 informarea comunitară şi elaborarea bibliografiilor sunt şi ele activităţi care 

s-au adresat şi servesc întreaga comunitate, stabilirea unor grupuri-ţintă 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 achizi-

ţionarea cu predilecţie a documentelor care se adresează copiilor şi tinerilor până în 25 de ani, 

după cum analiza cererilor de lectură, venite în scris din partea cititorilor, ne-a impus 

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 2017 reiese că profilul 

beneficiarul bibliotecii noastre se conturează astfel: 

 În funcţie de statutul ocupaţional, elevii şi studenţii deţin o pondere procentuală 

64,05% din totalul utilizatorilor. Ei sunt urmaţi de utilizatori cu profesii intelectuale în 

procent de 10,65%, de alte categorii  cu 8,92%, de pensionari cu 7,44%, de funcţionari cu 

3,27%, de casnici cu 2,19%, de muncitori cu 2,09%, de şomeri cu 1,05% şi de 

maiştri/tehnicieni cu 0,29%. 
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 Analizând vârsta utilizatorilor bibliotecii, datele statistice înregistrate în anul 2017  

relevă că cei mai mulţi beneficiari se regăsesc în categoria 14-25 ani (40,71%) şi cei sub 14 

ani (24,42%), urmaţi de cei din categoria 26-40 de ani (14,98%), categoria 41-60 ani 

(12,65%) şi categoria peste 61 ani (7,21%). 

24,42%
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14,98%
12,65%

7,21%
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Profilul utilizatorului 2017 
în funcţie de vârstă

 

 În funcţie de gen, femeile au utilizat într-un procent de 67,87% serviciile oferite de 

biblioteca noastră, în timp ce bărbaţii au accesat serviciile bibliotecii într-un procent de 

32,13%. 

 

 

 în funcţie de tipul serviciilor accesate, s-au conturat următoarele tipuri de utilizatori: 

 a) utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă – 45,88%;  

 b) utilizatori ai serviciilor electronice, accesate de la distanţă – 54,12%.   
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În concluzie, utilizatorul actual al Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi este preponderent tânăr 

şi foarte tânăr, majoritar de gen feminin, care prezintă interes pentru informare, formare şi 

loisir, care accesează serviciile bibliotecii atât direct cât şi de la distanţă, în anul 2017 

înregistrându-se o creştere a interesului pentru utilizarea serviciilor de la distanţă (54,12%) în 

raport cu utilizarea serviciilor directe (45,88%).  
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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 2017, 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 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.   
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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 să fie atragerea şi 

satisfacerea nevoilor culturale ale unui număr cât mai mare de ieşeni. 

 

Dinamica utilizatorilor 

 

Din analiza datelor pentru 2017 reiese o creştere a numărului utilizatorilor activi. 

 

Biblioteca 
 Număr utilizatori activi 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sediul central ? 4.680 5.297 6.767 8.763 8556 

Filiale ? 5.927 6.334 6.542 6.152 7235 

Total 7936 10.607 11.631 13.309 14.915 15.791 

 

Utilizatorii activi care au frecventat Biblioteca în anul precedent, atât pentru accesarea 

serviciilor de împrumut documente la domiciliu sau de studiu în sălile de lectură, cât şi de 

utilizare a celorlalte servicii destinate publicului (exclusiv numărul participanţilor la Programe 

Culturale), a fost de 15.791, creşterea înregistrată faţă de anul 2016 fiind de 5,87%.   

Din păcate, aceste cifre nu pot fi comparate decât sumar cu cele ale anului 2012, fiindcă 

raportul managementului precedent menționează doar un număr de 7936 utilizatori activi, fără 

a preciza dacă ei au frecventat filialele sau sediul central. De asemenea, trebuie menționat că 

starea complet nesatisfăcătoare a sediului central din 2012 face oricum ca această comparație 

să fie irelevantă, fiindcă din 2013, Biblioteca a beneficiat de condiții net superioare de 

funcționare.   



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                               Raport de activitate 2013- 2017 

 17 

  Anul 
Activităţi în cadrul programelor şi 

proiectelor 

Număr  

participanţi 

2012  225 4662 

2013 250 8.500 

2014 430 11.491 

2015 499 18.538 

2016 565 22.534 

2017 661 21.443* 
 

* Scăderea numărului de participanți la programele culturale din 2017 se poate pune pe seama inițiativei 

de a transmite live pe internet cele mai importante activități și evenimente ale Bibliotecii (21.730 de minute 

totale de vizualizare), dar și accentuării gradului de inaccesibilitate auto a sediului central, aflat într-o zonă în 

care parcarea autoturismelor utilizatorilor a deventit practic imposibilă.   

 

Numărul vizitelor înregistrate în perioada 2013-2017 la Biblioteca 

Judeţeană Gh. Asachi 

 

Înainte de parcurgerea acestor date trebuie subliniat că, în mod normal, pentru ca 

evaluarea progreselor să fie una de acuratețe, ar trebui făcută comparația cu anul 2012. Din 

păcate, raportul final al managementului anterior este incomplet, iar pe alocuri folosește 

indicatori care nu se regăsesc în legislație. Menționăm de asemenea că mulți indicatori din 

actualul raport nici nu puteau fi calculați în 2012, dată fiind situația precară a sediului central 

al Bibliotecii și pentru că însăși modalitatea de întocmire a rapoartelor de management a 

suferit modificări semnificative începând cu anul 2016. Ca atare, există domenii în care cifrele 

comparative vor acoperi doar actualul mandat de management.  

Conform statisticilor de bibliotecă, numărul vizitelor la Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi 

Iaşi în cursul anului 2017 a fost de 275.409, excluzând vizitele virtuale (278.944).  

Raportându-ne la cele 249 de zile lucrătoare din anul 2017, acest număr indică o 

frecvenţă medie zilnică de 1106,06 vizite.  

 

Situaţie comparativă a vizitelor totale în perioada 2012-2017 (exclusiv vizite virtuale) 

Biblioteca  

Gh. Asachi 

Vizite  

2012 

Vizite  

2013 

Vizite  

2014 

Vizite  

2015 

Vizite  

2016 

Vizite 

2017 

Sediul central ? 30.524 84.334 85.652 94.954 94.860 

Filiale 59.421 61.934 69.301 75.950 92.011 135.843 

Participanţi la programe ? 9.796 11.315 18.538 22.534 21.443 

Internet + Hotspot* ? 13.810 21.091 17.944 62.596 23.263 

Total 80.076 116.064 186.041 198.084 272.095 275.409 
 

* Serviciul hotspot este o inovaţie pornită în ultima lună a anului 2015, care permite conectarea 

gratuită la internet în sediul central și în alte 2 filiale  a oricărui utilizator, pe baza unui device 

personal. La începutul anului 2017 a fost impusă însă o politică mai restrictivă, ca urmare a 

unor tentative de intruziune în reţeaua bibliotecii și de folosire neregulamentară a acesteia. 
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Comunicare online 

 

Proiectul bjiasi.ro din Planul de Management, ce presupune modernizarea și eficienti-

zarea site-ului bibliotecii, a înregistrat în cursul anului 2017 următoarele date statistice:  

 a fost refăcut și actualizat site-ul bjiasi.ro, pentru a oferi informații într-un mod mai 

apropiat de cerințele utilizatorilor și pentru conformarea cu cerințele legale de afișare a 

informațiilor 

 a fost actualizat site-ul teodorenii.ro, pentru a reflecta activitățile din cadrul 

Festivalului Teodorenii 2017 – 25 de postări noi; 

 pe site-ul bjiasi.ro au fost realizate 796 de postări noi şi 290 pagini noi; 

 pe pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi au fost realizate 854 de postări noi; 

 pe canalul Youtube al Bibliotecii s-au postat 125 de 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 206.232 vizitatori, dintre care unici 118.718, fiind 

consultate 1.015.526 pagini; 

 site-ul teodorenii.ro a înregistrat 4.315 vizitatori, dintre care unici 2.523, fiind 

consultate 23.225 pagini; 

 pagina de Facebook Biblioteca.J.Iasi a înregistrat 1.376.705 vizitatori; 

 pagina de Facebook TeodoreniiIasi a înregistrat 7.404 vizitatori; 

 catalogul electronic eBibliophil a înregistrat 67.126 accesări, din care 48.089 vizitatori 

unici, fiind accesate 1.899.315 pagini; 

 în catalogul electronic eBibliophil au fost introduse descrierile și copertele a 2.073 

volume nou intrate în colecțiile bibliotecii. 

Ca și în alte cazuri, comparația cu managementul anterior nu poate fi făcută decât 

parțial fiindcă, de pildă, la începutul anului 2013 nu exista un cont oficial de facebook al 

Bibliotecii, nu existau nici canalul de youtube, nici site-ul teodorenii.ro și nici catalogul 

electronic eBibliophil. Ca atare, prezentăm doar dinamica site-ului www.bjiasi.ro pe 

întreaga perioadă de mandat. 

 

Anul Vizitatori unici Vizite 

2013 11.694 21.002 

2014 30.110 69.716 

2015 56.431 94.360 

2016 82.919 147.406 

2017 118.718 206.232 
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Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor 

 

Dinamica intrărilor şi prelucrării de documente pe ultimii ani se prezintă astfel: 

Documente intrate în 

colecţii prin: 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Achiziţii din finanţare 4.694 9.874 10.749 13.620 14.640 14.092 

Donaţii ? 3.369 4.360 3.506 4.208 36.834 

Depozit legal ? 344 376 1.085 734 1.026 

TOTAL 7.136 13.587 15.485 18.211 19.582 51.952 

 

 

Valoarea documentelor 

intrate în colecții din: 

An 

2013 2014 2015 2016 2017 

Achiziții  69.920,09 75.844,72 342.624,82 390.369,85 403.178,75 

Donații  29.258,22 43.505,59 35.117,04 45.742,94 185.675,09 

Depozit legal  8.712,17 8.870,86 28.058,87 15.023,92 30.555,43 

Total 107.890,48 128.221,17 405.800,73 451.136,71 619.409,27 

 

În perioada 2015-2017, după implementarea softului de gestiune eBibliphil, s-au 

înregistrat catalografic, în sistem automatizat, 138.453 fişe titluri din catalogul de serviciu-

carte pentru completarea bazei de date, cărora li s-au alocat numerele de inventar aferente 

documentelor existente în cadrul colecţiilor bibliotecii.  

 

Anii : 2015 2016 2017 TOTAL 

Nr. fişe introduse în baza de date 12.265 72.030 54.158 138.453 

 

Fişarea curentă a periodicelor, pentru bibliografia locală şi tematică, conform 

repartizării publicaţiilor în perioada 2013-2017 este redată succint în tabelul de mai jos: 

 

Anul publicaţiei Bibliografie locală Bibliografie tematică TOTAL 

2017 2349 219 2568 

2016 4281 392 4673 

2015 8861 2196 11057 

2014 7688 3063 10751 

2013 9546 4278 13824 

Total 32725 10148 42873 

 

 Informare Comunitară  

În perioada 2013-2016, informaţiile comunitare au asigurat satisfacerea directă şi online 

a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare ale utilizatorilor, prioritar pe 

următoarele domenii:  
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  administraţie publică locală şi centrală; 

  structuri, organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale; 

  istoric UE, evoluţii contemporane şi perspective ale dezvoltării; 

  organisme, instituţii, politici, programe, proiecte şi legislaţie din spaţiul UE; 

  etape şi cerinţe ale aderării şi integrării României în UE; 

  drepturile omului şi protecţia juridică a drepturilor omului; 

  asistenţă şi protecţie socială; 

  servicii şi utilităţi publice la nivelul comunităţii locale;  

 

În anul precedent, a avut loc susținerea Workshop-ului „Proiectul cultural și valorile 

europene” împreună cu prof. univ. dr. Dumitru Zaiț, la Universitatea de Arte George Enescu 

din Iași, în perioada 27-31 martie 2017.     

De menţionat este şi participarea la Cursul de formare „Cum lucrăm cu tinerii în 

calitate de multiplicatori Eurodesk” organizat de ANPCDEFP - Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice din București, Eurodesk România, în perioada 14-16 decembrie 2017, la 

Brașov.  

S-a publicat articolul „Competențele managerului cultural în era globalizării” în 

revista Asachiana – Revistă de Biblioteconomie și de Cercetări Interdisciplinare a bibliotecii 

județene, Anul V, Numărul 6, 2017, p. 17-41. 

Faţă de anul 2016 a crescut numărul utilizatorilor virtuali ai paginii facebook, ca 

urmare a diseminării informațiilor de interes pentru aceștia ajungând la 1264. 

Numărul utilizatorilor fizici în anul 2017 a ajuns la 1.325. 

Numărul informațiilor solicitate în 2017 de către cei 1.325 de utilizatori fizici a fost de 

8.998 iar numărul informațiilor solicitate de utilizatorii virtuali unici prin intermediul paginii 

de facebook a fost de 10.109 de informații la care se adaugă informațiile de interes pentru 

utilizatori postate  zilnic (conform rapoartelor săptămânale de activitate). 

S-au păstrat cele patru direcții principale de informare și Împrumutul Interbibliotecar: 

I. Serviciul de Informare Locală: 1298 solicitări de informaţii rezolvate.  

II. Serviciul de Informare si Documentare Internațională: 499 solicitări de informaţii 

rezolvate.  

III. Serviciul de Informare și Documentare Europeană: 700 solicitări de informaţii  

rezolvate.  

IV. Punctul de Informare și Documentare al Consiliului Europei (PID-CE): 102 de 

informații despre publicațiile Consiliului Europei, despre CEDO etc.  

V. Cereri de împrumut interbibliotecar: 135 solicitări din care: 103 ILL rezolvate și 32 

solicitări nerezolvate, ca urmare a lipsei titlurilor din fondul informațional al bibliotecii 

noastre sau a blocării periodicelor pentru titlurile solicitate din acest tip de publicații.  
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În ceea ce privește dinamica utilizatorilor virtuali ai paginii de facebook, numărul 

acestora a ajuns la 3197. Pagina noastră de facebook interacționează cu peste 1100 de grupuri 

constituite pe facebook, iar impactul săptămânal asupra utilizatorilor a atins cifra de 133.349 

de accesări. 

 

Procesul de digitizare permite accesul tuturor la cultură și cunoaştere în era digitală, 

promovând totodată bogăția și diversitatea patrimoniului cultural. Materialul cultural digitizat 

oferă produse și servicii online noi și inovatoare. 

Din identificarea ca necesitate a punerii în valoare în mediul online a bogatului 

patrimoniu cultural al bibliotecii noastre și în încercarea de a promova crearea de noi servicii 

online pentru satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor a fost demarată activitatea de 

digitizare a documentelor odată cu achiziţionarea unei linii de digitizare, în octombrie 2015. 

Aceasta permite protejarea valorilor de carte bibliofilă şi manuscrise, a documentelor aflate 

într-o stare avansată de deteriorare, îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la documente, local 

sau la distanţă, cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora. 

Posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi document  

oferă un mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, independent 

de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii (cu respectarea restricţiilor de copyright) 

şi îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor. 

 

În tabelul de mai jos este reflectată activitatea de digitizare din perioada: 2015-2017. 

 

Digitizare documente  2015 2016 2017 Total  

Volume digitizate 18 9 23 50 

Fişiere imagini prelucrate 325 3469 6.255 10.049 

Discuri digitizate 40 147 423 610 

Fişiere audio format mp3 561 587 3.305 4.453 

Coperte + descrieri  144 484 1.755 2.383 

Coperte cărţi nou intrate - 1324 2.073 3.397 

Fişiere sumar abstract - 1324 2.073 3.397 

 

Coordonarea metodică a bibliotecilor comunale din judeţul Iaşi (2017) 

Pe tot parcursul anului 2017, coordonarea activităţii bibliotecilor publice de pe raza jude-

ţului a fost realizată prin deplasări periodice ale specialiştilor la bibliotecile comunale, pentru 

îndrumarea profesională ale celor 93 de biblioteci şi filiale aparţinând judeţului Iaşi. S-au 

făcut 18 deplasări în județ care au fost postate și pe site-ul bibliotecii. 

Participanții 2017 la aceste centre metodice au fost: 85 din cei 123 de bibliotecari 

convocați, 117 invitați din care 5 primari, 1 secretar de primărie, 1 referent cultural, 6 cadre 

didactice și 104 elevi de vârste diferite cu aptitudini artistice și creații diverse. 
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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 şase filiale aflate în cartierele: 

Nicolina, Alexandru cel Bun, Păcurari, Tătăraşi, Frumoasa, Ţuţora-Cotnari precum şi cu şapte 

puncte de împrumut la Căminul de bătrâni Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Penitenciarul 

de Maximă Siguranţă 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 și la Centrul Social cu destinație Multifuncțională „Bucuria” 

(aflat sub tutela Direcției de Asistență Comunitară Iași). 

Biblioteca Gh. Asachi a pus la dispoziţia utilizatorilor în anul 2017 un fond total de 

615.900 (u.b.), din care: 373.395 (u.b.) cu acces liber la raft/site 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 întoc-

mirii diverselor referate, lucrări de specialitate; 

 referinţe şi împrumutul publicaţiilor periodice la sală de lectură; 

 bibliografii la cerere şi îndrumare în lectură; 

 referinţe pe diverse teme şi subiecte de interes; 

 cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi Internetului; 

 tehnoredactări/scanări/xeroxare documente; 

 organizarea unor manifestări/activităţi cultural-educative, de recreere şi petrecere 

a timpului liber, în colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi educaţie. 

 

 

Din cele 373.395 (u.b.) documente cu acces liber la raft/site, au fost împrumutate 

utilizatorilor 297.830 (u.b.) ceea ce indică un procent de utilizare a documentelor din colecţii 

de 79,76%, în creştere faţă de anul precedent cu 9,76%. 
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Documente difuzate  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

American Corner - - 4.506 4.770 5.107 4.239 

CIC - - 386 413 1.785 2.599 

Săli de lectură ? 25.764 52.681 57.797 35.114 35.009 

Adulţi ? 24.487 48.493 48.142 51.955 53.921 

Copii ? 12.052 21.469 27.934 35.665 38.436 

Filiale 90.557 93.312 97.866 93.535 104.606 153.946 

Puncte de împrumut - - 16.518 6.938 8.587 9.100 

Publicaţii online - - - - 123 580 

Total 123.496 155.615 241.919 239.529 242.942 297.830 

 

Alte servicii oferite publicului în 2017: 

Nr. rezervări titluri: 4262 

Nr. sesiuni OPAC: 36.538 

Nr. informaţii: 80.480 

Nr. referinţe/bibliografii rezolvate direct: 55.137 

Nr. referinţe prin e-mail: 1748 

Nr.pg. copii xerox și listări: 4501 

Nr. livrări documente electronice: 324 

Nr. sesiuni de instruire a utilizatorilor: 10.272 

Nr. expoziţii: 223 

Nr. programe/proiecte educative pentru populaţie: 156 

Activităţi în cadrul programelor: 661 

 

Gestionarea şi conservarea colecţiilor 

În anul 2017 s-a început prelucrarea, evidența și comunicarea documentelor din donația 

Casei Sindicatelor. Astfel s-a reușit în acest an introducerea în colecția Filialei Ion Creangă a 

unui număr de 20.543 u.b. în valoare de 77.140 lei.  

A fost preluată o donație importantă de documente de la Biblioteca Spitalului Clinic de 

Urgențe Sf. Spiridon, care a transferat întreaga colecție către biblioteca noastră, biblioteca 

spitalului fiind dezafectată. Acest fond de documente de bibliotecă s-a constituit într-o 

colecție specială de carte de medicină: 12.906 u.b. în valoare de 49.818,30 lei. 

În cadrul Biroului Împrumut pentru adulţi, au fost casate 2200 u.b (uzate fizic şi moral) şi 

au fost reparate 334 volume. Pentru a fi repuse în circulaţie volumele de la legătorie, s-au 

generat coduri de bare care au fost lipite pe cărţi. Mai există publicaţii rupte şi, chiar dacă s-ar 

reuşi repararea lor, lipsa spaţiului la raft face practic imposibilă punerea acestora la dispoziţia 

utilizatorilor. O soluţie ar putea consta în găsirea unei încăperi pentru depozitarea dubletelor 

şi a volumelor mai puţin solicitate ce pot fi selectate de la raftul liber şi ordonate pentru a fi 

totuşi regăsite la cerere.  
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În filiale, s-au pregătit şi trimis către serviciul de legătorie pentru a fi recondiționate   

un număr total de 863 de u.b. În primul semestru al anului 2017, din cauza lipsei de spațiu s-a 

reorganizat spațiul Filialelor V Alecsandri și M. Sadoveanu. 

S-a organizat colecția de documente a Filialei Ion Creangă și spațiul aferent desfășu-

rării activității cu publicul, în vederea deschiderii la 1 martie 2017. 

În cadrul Depozitului Central, în anul 2017 s-au efectuat următoarele activități: 

- s-au preluat şi intercalat 3.159 u.b.  

- s-au selectat, îmborderat şi casat 5.253 u.b. din depozitul de carte pentru împrumut la 

domiciliu; 

- a fost mutat fondul de la formatul I (3500 vol.) într-un spațiu adecvat și a fost aranjat 

pe raft. 

- a fost mutat fondul de la formatul III din Sala 2 pe rafturi metalice. 

- s-au triat dublete pentru propuneri DCA 2017. 

- s-a reorganizat fondul de reviste periodice în depozitul de jos. 

- s-au preluat donații reviste de la Junimea. 

- s-a reorganizat fondul de periodice aduse din spațiul de la Școala Generală nr. 22 

- s-a preluat revista Convorbiri Literare (circa 1.700 buc.) pentru a fi trimise la bibliote-

cile din județ.  

  

 Recuperarea publicaţiilor de la utilizatori 

În anul 2017 s-a încercat recuperarea publicaţiilor prin trimiterea de SMS-uri, însă 

răspunsul nu a fost satisfăcător, documente importante şi solicitate rămânând blocate. Cauzele 

acestei situaţii sunt: lipsa protocoalelor încheiate cu toate universităţile din Iaşi (nu figurăm pe 

fişele de lichidare ale Universităţii Al.I. Cuza), schimbarea domiciliului unor utilizatori şi a 

numerelor de telefon. S-au trimis un număr de 970 SMS-uri, au răspuns 617 utilizatori (63%) 

şi s-au recuperat 1444 volume (57%). 

- În filiale, pentru recuperarea publicaţiilor nerestituite s-au trimis 775 de somaţii către 

utilizatorii restanţieri. Din cele 1.925 de unități împrumutate s-au recuperat 515. 

În vederea conservării documentelor 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. 

Datele similare aferente perioadei 2013-2016 se găsesc în anexa 6. 
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3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 
 

3.1. Acţiuni principale privind evidenţa şi prelucrarea fondurilor de 

documente intrate prin achiziţie / donaţii / depozit legal. Elaborare de 

bibliografii / referinţe. Informare comunitară 

 

 Descrieri bibliografice ale documentelor de bibliotecă achiziționate, conform normelor 

ISBD, pentru a constitui toate punctele de acces, în OPAC și catalogul online, pentru 

bibliografi și utilizatori. 

 Corectarea și completarea bazelor de date: fișiere de autoritate, dicționare de titluri, 

autori, edituri etc. 

 Corectarea și verificarea bazei de date retro şi terminarea introducerii fişelor de titluri 

din catalogul de serviciu 

 Organizarea și desfășurarea operațiunilor de prelucrare și evidență a donațiilor în 

cadrul noii filiale Ion Creangă de la Casa Sindicatelor care s-a deschis în martie 2017.  

 Activităţi de evidență a documentelor venite prin Depozit legal și documentele AV 3.  

 Fişarea curentă a periodicelor pentru bibliografii  

 Elaborarea de lucrări bibliografice 

 Informare bibliografică, bibliografii la cerere, cercetări bibliografice 

 Informarea comunitară a membrilor comunităţii ieşene. 

 

3.2. Acţiuni principale privind dezvoltarea colecţiilor de documente în 

anul 2017 

 

 În limita bugetului alocat, s-a urmărit existența unui echilibru între informare-educare 

și loisir-cultură. 

 S-a urmărit achiziționarea de materiale de informare în domeniile de interes identifi-

cate, fiind conștienți în același timp că nu ne putem substitui bibliotecilor universitare 

sau școlare.  

 La selectarea titlurilor pentru achiziție s-a ținut cont de calitatea ediției care va trebui 

să cuprindă un aparat critic cât mai complet, iar calitatea tiparului să fie adaptată 

categoriei de vârstă. 

 Dezvoltarea colecţiilor per-ansamblu a ținut cont de existenţa celor cinci mari forme 

de utilizare a bibliotecii publice: loisir, cultură, informare, formare, documentare. 
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3.3. Acţiuni principale privind coordonarea metodică a bibliotecilor 

din judeţ 

 

 Asistența metodologică pentru bibliotecarii comunali nou angajați sau la cerere; 

 Digitizarea monografiilor localităților acolo unde acestea există, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

 Organizarea deplasărilor în județ a membrilor Comisiei de Coordonare Metodică 

pentru desfășurarea Zilelor metodice cu bibliotecarii din județ. 

 

3.4. Acţiuni principale urmărite în cadrul structurilor de relaţii cu 

publicul 

 

 Organizarea de expoziţii, audiţii muzicale, vizionări filme pentru promovarea colecţii-

lor audio-video ale bibliotecii. 

 Realizarea demersurilor și documentației necesare pentru continuarea evaluării unor 

documente susceptibile de a fi clasate, în limita bugetului alocat. 

 Promovarea fondului de patrimoniu, prin realizarea unui catalog ilustrat al cărților 

vechi (sec. XVI – XVIII). 

 Completarea bazei de date retro pentru fondul de partituri muzicale şi a documentelor 

audio-video. 

 Completarea bazei de date retro pentru fondul de periodice. 

 Deblocarea fondului de publicații seriale (reviste) și a claselor CZU 7, 8 și 9 din 

depozitul de liber, pentru realizarea accesului la documente. 

 Deselecția și casarea publicațiilor depășite fizic și moral din depozitul de liber. 

 Asigurarea accesului publicului la serviciile bibliotecii prin înscrierea în baza de date 

şi eliberarea permisului de intrare 

 Asigurarea tranzacţiilor de împrumut la domiciliu  

 Organizarea/reorganizarea colecţiei specifice respectând aşezarea pe domenii, pentru 

un acces mai rapid la documentele solicitate  

 Satisfacerea solicitărilor de lectură, informaţii şi referinţe, atât ale utilizatorilor 

bibliotecii, cât şi ale celor ce accesează de la distanţă serviciile acesteia (telefonic, prin 

e-mail) 

 Asigurarea accesului la fondul cu materiale de referinţă pentru consultarea pe loc sau 

împrumutul pe termen limitat 

 Comunicarea eficientă cu utilizatorul, acordarea de consultanţă la raft, la cataloage şi 

pe calculator; întocmirea listelor bibliografice pentru elevi şi studenţi 
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 Optimizarea serviciului „Rezervări” prin gestionarea cererilor primite, a documentelor 

rezervate şi înştiinţarea solicitanţilor 

 Menţinerea caracterului actual al colecţiei de publicaţii prin selecţia şi propunerea spre 

casare a documentelor uzate fizic sau moral 

 Conservarea colecţiilor prin verificarea permanentă a cărţilor de la raftul liber şi 

selectarea celor ce necesită operaţiuni de recondiţionare 

 Recuperarea publicaţiilor de la utilizatorii restanţieri prin trimiterea înştiinţărilor de 

restituire 

 Studierea propunerilor de achiziţie provenite de la utilizatori şi bibliotecari, 

interogarea bazei de date în scopul completării curente şi retrospective a fondului de 

documente al bibliotecii 

 Corectarea şi completarea bazei de date, folosind fişele de gestiune şi registrul de 

gestiune  

 Organizarea de expoziţii de carte pe teme de interes general în scopul atragerii la 

lectură prin punerea în valoare a fondului de publicaţii ale bibliotecii 

 Continuarea activităţii cu punctele de împrumut din municipiul Iaşi 

 Adaptarea politicii de achiziţie a documentelor de bibliotecă în 2017 pe domenii de 

interes identificate; 

 Creşterea gradului de satisfacere a utilizatorilor, respectiv a numărului de documente 

împrumutate din domeniile de interes identificate; 

 Stabilirea nevoilor reale și a tipului de lectură / informari ale publicului / comunitații  

liste de lecturi/ bibliografii. 

 Organizarea de expoziţii de carte din bibliografiile şcolare, noutăți achiziționate pentru 

colecțiile de documente, pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor sau 

comemorărilor unor personalităţi 

 Colaborarea constantă şi eficientă cu alte structuri educative, culturale în vederea 

satisfacerii nevoilor utilizatorilor; 

 Conștientizarea rolului ludic – educativ al lecturii prin creșterea numărului de activități 

culturale/sesiuni de orientare/vizite în exterior 

 Organizarea de prezentări, concursuri, ateliere de creaţie pentru promovarea culturii şi 

artei populare româneşti 

 Lansări de carte, întâlniri cu scriitori/editori 

 Creşterea capacităţii de creativitate din perspectiva dezvoltării durabile prin organiza-

rea de: sesiuni de informare, vizite ghidate în bibliotecă, ateliere educative 

 Creşterea calităţii serviciilor şi obţinerea unei imagini pozitive în percepţia utilizato-

rilor reali şi potenţiali prin utilizarea tehnicilor moderne din bibliotecă (e-mail/telefon)  

 Păstrarea şi conservarea colecțiilor. Creșterea numărului de cărți recondiționate 
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3.5. Acţiuni principale privind raportările statistice  

 

 Completarea zilnică a caietelor de evidenţă a utilizatorilor şi documentelor împrumu-

tate, rezervate; 

 Întocmirea statisticii trimestriale a utilizatorilor, documentelor împrumutate şi activită-

ţilor bibliotecii; 

 Realizarea statisticii anuale a utilizatorilor, documentelor împrumutate şi activităţilor 

bibliotecii şi transmiterea acesteia la Secretariatul instituției; 

 Completarea online şi pe formular de hârtie a statisticii Cult 1. şi transmiterea acesteia 

la Direcţia de Statistică. 

 Întocmirea şi transmiterea oricăror alte rapoarte/ situaţii solicitate de managementul 

superior sau de alte autorităţi. 

 

3.6. Acţiuni principale privind colaborarea cu alte instituţii 

 

 Actualizarea și încheierea de acorduri de parteneriat cu unități de învățământ preșcolar, 

școlar și universitar, ONG-uri, Asociații culturale și alte instituții de cultură sau 

educative și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor specificate. 

 Identificarea de noi parteneri în vederea organizării activităţilor din proiectele 

menționate. 

 

3.7. Acţiuni principale privind promovarea programelor, activităţilor şi 

serviciilor oferite membrilor comunităţii de Bibliotecă 

 

 Optimizarea relațiilor cu mass-media prin: actualizarea și încheierea de parteneriate, 

actualizarea bazei de date a presei, interogarea periodică pe motoarele de căutare în 

vederea depistării unor noi site-uri/portaluri de informații; 

 Monitorizarea imaginii instituției prin studierea, clasificarea și întocmirea de rapoarte 

privind materialele scrise și audio-vizuale ce au legătură cu instituția; 

 Păstrarea unei imagini dinamice a bibliotecii în comunitate prin promovare online pe 

pagina bjiasi.ro și pagina de Facebook și verificarea periodică a datelor de pe aceste 

pagini în vederea actualizării; 

 Identificarea necesităților de promovare a imaginii instituției și întocmirea materialelor 

adecvate pentru promovarea imaginii; 
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 Publicarea cu ISBN a scrierilor rezultate din activitățile dedicate autorilor debutanți (e-

book sau ediție tipărită) 

 Redactarea și difuzarea Revistei Asachiana; 

 Digitizarea documentelor de bibliotecă 

 Informarea cititorilor cu privire la activităţile desfăşurate, care urmează să se desfă-

şoare şi unităţile de bibliotecă nou intrate prin trimiterea de newslettere trimestrial 

 Editarea de publicaţii proprii Bibliotecii Județene Gh Asachi 

 Realizarea şi publicarea pe site a descrierilor (text + imagine) pentru „O carte pe zi”.  

 

3.8. Acţiuni principale privind evidenţele şi raportările financiare ale 

Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi 

 

 Achitarea la termen a obligațiilor față de furnizorii de bunuri și servicii; 

 Achitarea la termen a salariilor angajaților, virarea contribuțiilor aferente; 

 Constituirea și ordonarea unităților arhivistice; 

 Ținerea la zi a contabilității; 

 Prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului; 

 Asigurarea calității informațiilor și datelor contabile 

 Păstrarea și conservarea arhivei de documente a Bibliotecii Județene Gh Asachi 

 Asigurarea reparațiilor curente a bunurilor aflate în inventarul bibliotecii. 

 

3.9. Acţiuni principale privind activităţile administrative ale Biblioteca 

Judeţeană Gh. Asachi 

 

 Înfrumusețarea spațiilor din interiorul/exteriorul instituției;  

 Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor electrice, sanitare şi de încălzire din toate 

spaţiile instituţiei (sediul central şi cele 6 filiale); 

 Asigurarea curățeniei și a igienei în spațiile instituției (sediul central și filiale) 

 Asigurarea transportului bunurilor (cărți, aparatură birotică, materiale de întreținere și 

funcționare etc.) între sediul central și filiale sau către diverse locații 

 Exploatarea autovehiculelor instituției în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în 

cartea tehnică a acestora; 

 Asigurarea lucrărilor de legare manuală a cărţilor; 

 Pregătirea cărţilor noi pentru a fi puse în circuitul de lectură prin ataşarea plicurilor 

pentru fişa cărţii şi înlocuirea plicurilor deteriorate când este cazul; 
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 Executarea de lucrări de laminare pentru permisele de intrare în bibliotecă, diplome, 

numere pentru sala de lectură şi alte documente; 

 Confecţionarea de etichete pentru înscrierea cotei cărţii, fişe pentru cititori; 

 Confecționarea de mape pentru protejarea periodicelor pe durata consultării de către 

cititor. 

 

3.10. Acţiuni principale privind Sistemul de Control Intern/Managerial 

a Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi 

 

 Monitorizarea permanentă şi verificarea aplicării procedurilor de lucru implementate 

cât şi a prevederilor regulamentelor bibliotecii, a reglementărilor legislative în vigoare 

în vederea desfăşurării activităţilor bibliotecii în condiţii de legalitate şi folosirea 

eficientă şi eficace a resurselor umane şi financiare. 

 Formarea şi perfecţionarea angajaţilor Bibliotecii Județene Gh Asachi conform nevoi-

lor identificate la nivelul instituţiei. 
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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 perioada supusă evaluării 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 parame-

tri 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 mentenan-

ţa centrelor internet din filiale, achiziţia publică, arhivă, controlul financiar preventiv; 

 constituirea comisiilor de recepţie şi inventariere a patrimoniului bibliotecii; 

 constituirea comisiilor de inventariere a fondurilor de documente aflate în patru filiale 

de cartier. 

 alte reglementări interne  

Anexa 15 conține toate deciziile de organizare internă din perioada de mandat. 
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2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 

Dat fiind faptul că modificarea reglementărilor interne a fost un obiectiv impus prin 

contractul de management, el a fost îndeplinit și, ca atare, în acest raport nu putem formula 

propuneri. Ele pot constitui, eventual, obiectul Proiectului de Management pentru perioada 

următoare.  

 

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.  

În anul 2017 au fost  supuse consultării membrilor celor două organisme colegiale de 

conducere următoarele aspecte: 

 dezbaterea propunerilor privind temele programului de cercetare a bibliotecii, 

precum şi a modului de valorificare a lucrărilor ştiinţifice avizate;  

 avizarea programului de cercetare ştiinţifică al instituţiei precum şi a modului de 

valorificare a lucrărilor ştiinţifice avizate;  

 analiza programului editorial al bibliotecii; 

 întâlniri privind organizarea sesiunilor de comunicări, simpozioane, alte mani-

festări cu caracter ştiinţific; 

 aprobarea noului Regulament Intern intrat în vigoare din luna ianuarie 2017.   

 acordul privind înființarea la Casa de Cultură a Sindicatelor a unei filiale sub 

numele de Filiala Ion Creangă şi inaugurarea oficială a acesteia în data de 

01.03.2017. 

 aprobarea iniţierii demersurilor conducerii bibliotecii privind apelarea la servicii 

externe de prevenire și protecție pentru asigurarea activității din domeniul securi-

tății și sănătății în muncă. 

 acordul privind dotarea cu calculatoare tip desktop și monitoare a serviciilor/ 

birourilor/compartimentelor bibliotecii în funcție de necesități și încadrarea în 

bugetul aprobat. 

 aprobarea preluării fondului de carte al bibliotecii medicale din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgențe Sf. Spiridon Iași, cu respectarea procedurilor de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice 

și aprobarea Ministerului Sănătății. 
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 aprobarea demersurilor realizate de Conducerea Bibliotecii, pentru extinderea 

spațiului situat în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.14 – „C.12 Materna”, datorate 

creșterii volumului de colectare și prelucrare a unităților de bibliotecă; 

 acordul privind refacerea structurală a site-ului pentru a corespunde cerințelor 

legislative și pentru a asigura logarea cititorilor cu user și parolă în zonele cu 

unități de bibliotecă digitizate; 

 acordul privind dotarea spațiilor bibliotecii cu mobilier specific și rafturi metalice, 

pentru organizarea optimă a colecțiilor și asigurarea serviciilor de calitate mem-

brilor comunității; 

 aprobarea menținerii tarifelor pentru serviciile oferite contracost de bibliotecă, 

pentru anul fiscal 2018, la nivelul aprobat pentru anul 2017; 

 aprobarea noilor tarife pentru serviciile oferite contracost de bibliotecă, pentru anul 

fiscal 2018, în concordanță cu estimările evoluției indicatorilor macroeconomici; 

 aprobarea necesarului de echipament individual de protecție (EIP) pe locuri de 

muncă/meserii, achiziționarea și distribuirea gratuit tuturor angajaților care la un 

moment dat execută lucrări ce necesită protecție. 

Deciziile din perioara 2013-2016 care au reglementat și care reflectă activitatea orga-

nismelor colegiale se găsesc în anexa 7. 

 

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei 

(fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/ 

sancţionare) 

 

 Pe parcursul anului 2017 au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 9 posturi de 

execuţie, au încetat 10 contracte de muncă şi nici un contract de muncă nu a fost suspendat la 

cerere. 

 Salariaţii Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi au participat la cursuri de calificare/ 

perfecţionarea în anul 2017 după cum urmează: curs de Calificare/Perfecționare în ocupația 

de Bibliotecar, studii superioare. Modul I – 11 angajaţi; curs „Achiziții publice. Proceduri 

din public și privay. Noutăți și bune practici” – 2 angajați; curs „Inspector Securitate și 

Sănătate în muncă” – 2 angajați; Curs de perfecționare „Codul Muncii 2017 – noutăți ale 

reglementării în raporturile de muncă.” – 1 angajat; sesiuni de asimilare a cunoștințelor de 

prim ajutor pre-medical, organizate de Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași - 18 angajați. 

Evaluarea profesională a angajaţilor s-a efectuat în cursul lunii februarie 2018, sumarul 

calificativelor celor 104 angajaţi fiind cu calificativ satisfăcător – 1; cu calificativ bine – 15 şi 

88 cu calificativ foarte bine. 

În anul 2017 a promovat un salariat. 

Un număr de 32 de angajați au primit premii de excelență. 
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La nivelul instituţiei, pe tot parcursul anului au existat 3 abateri disciplinare care au fost 

analizate de către Comisia de disciplină constituită în acest sens, care a propus acordarea 

următoarelor sancţiuni 2 avertismente scrise și o retrogradare din funcție pe 60 de zile.   

Rapoartele similare pe perioada 2013-2016 se regăsesc în anexa 8. 

 

5. Măsuri pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 
 

Descrierea completă a transformărilor prin care a trecut biblioteca în ultimii 5 ani ar 

necesita o întindere inadecvată acestui raport, așa încât ne vom rezuma la a enumera sche-

matic principalele direcții de acțiune în acest sens, urmând ca explicații cuprinzătoare să fie 

oferite comisiei de evaluare în timpul vizitei în spațiile despre care se va face vorbire. O primă 

impresie asupra acestui domeniu se poate realiza însă și din anexa 9.    

În sinteză, acțiunile au fost: 

S-a încheiat relocarea filialei din cartierul Păcurari, într-un sediu mic dar salubru, care 

asigură condiții bune de desfășurare a activității.  

S-a renunțat la spațiul închiriat în Galeriile comerciale Ștefan cel Mare de la firma Casa 

Teo, activitatea de acolo fiind transferată într-un spațiu aflat la etajul întâi al clădirii Materna, 

pentru care chiria totală este mai mică, deși suprafața este mai mare. 

A fost închiriat un nou spațiu unde au fost organizate secția de împrumut pentru copii și o 

ludotecă.  

În fostul spațiu al secției de împrumut pentru copii a fost organizată o sală de artă și 

referințe. 

A fost închiriat un spațiu de depozitare care a permis operaționalizarea colecției pentru 

sala de lectură și a rezolvat o stringentă nevoie de spațiu de stocare.  

A fost înființată Filiala Ionel Teodoreanu, în cartierul Frumoasa.  

A fost înființată Filiala Ion Creangă în incinta Casei Sindicatelor. 

Toate aceste acțiuni au fost dublate pe parcursul celor cinci ani de operațiuni ritmice de 

întreținere, reparații și înfrumusețare a spațiilor bibliotecii.  

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării 

din partea autorităţii sau a altor organisme de control 

în perioada raportată 
 

În perioada 2013-2015 nu au existat controale sau auditări în urma cărora să fi fost 

dispus vreun plan de măsuri.  
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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 ordonan-

ţarea 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 au fost inventariate, iar procedurile scrise şi formalizate 

pentru fiecare activitate au fost elaborate şi luate la cunoştinţă de către toţi 

salariaţii bibliotecii; 

- atribuţiile şi responsabilităţile privind controlul intern au fost 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: 
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 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 cablu-

rilor electrice deteriorate, au fost eliminate prelungitoarele electrice, au fost montate 

corpuri de iluminat cu globuri de protecţie. 

În anul 2017 au fost analizate şi implementate toate recomandările formulate de către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, în urma controlului efectuat în data de 10.03.2017 

Concret: 

 S-a obţinut autorizaţia de funcţionare pe linie de securitate şi sănătate a muncii pentru 

sediul social şi pentru sediile din exterior. 

 Au fost evaluate riscurile profesionale pentru activităţile desfăşurate în cadrul 

instituţiei. 

 Au fost completate fişele de post aparţinând salariaţilor bibliotecii nominalizaţi prin 

decizie, cu activitatea suplimentară de conducător auto. 

 Au fost identificate pericolele şi evaluate riscurile aferente fiecărei structuri a organi-

zaţiei, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace și mediu de muncă. 
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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 economico-social 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 

același tip de resursă poate susține tipuri diferite de activități. Spațiile deținute primesc 

destinații alternative (săli de lectură, spații de lansări de carte, săli de proiecții de film etc.), iar 

personalul care asigură serviciile împrumut promovează și manifestările culturale. 

Mai mult, analiza programelor culturale propuse în proiectul de management arată, de 

pildă, că pentru anul 2017, sumele alocate strict programelor culturale, conform contractului 

de management, ar fi trebuit să fie de 750.000 lei, adică mai bine de jumătate din bugetul total 

pentru bunuri și servicii. 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 am 

încercat să găsim mereu alte resurse pentru îndeplinirea programului minimal aşa cum a fost 

conceput iniţial (cu două excepții), în pofida unor alocări bugetare care nu au avut nicio 

legătură cu cifrele din contractul de management.  

Din analiza efectuată pe baza situaţiilor financiare ale Bibliotecii Gh. Asachi Iaşi la 31 

decembrie 2017, rezultă următoarea structură a veniturilor: 

 Total surse de  finanţare             6.824.136 lei 

                 din care:  

 subvenţii bugetare    6.572.218 lei 

 venituri proprii-din activităţi economice          6.166 lei 

 sponsorizări                  500 lei 

 grant American Corner                         52.006 lei 

 donaţii – carte               191.283 lei 

 valorificarea deşeurilor (hârtie)           1.963 lei 

Încasările realizate în anul 2017 au fost de 6.632.853 lei.  
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Cheltuielile efective totale pentru anul 2017 au fost de 6.402.412 lei, iar plăţile au avut 

următoarea structură bugetară: 

Total plăţi efective                          6.636.702 lei 

  din care:  

  cheltuieli de personal                5.031.641 lei 

  bunuri şi servicii               1.577.504 lei 

  cheltuieli de capital                      27.557 lei 

 La finele perioadei de raportare, situaţia patrimoniului este următoarea: 

TOTAL ACTIVE     6.943.802 lei 

  din care: 

Active necurente     2.103.157 lei 

 active necorporale             7.868 lei  

 active corporale       2.074.948 lei  

 active financiare necurente             20.341 lei 

Active curente                     4.840.645 lei 

din care: 

 stocuri      4.748.673 lei 

 conturi de disponibilităţi, alte valori          1.569 lei 

 avansuri pentru abonamente         51.276 lei 

 cheltuieli în avans (chirii, asigurări)        36.285 lei 

  

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII             6.943.802 lei 

 garanții gestionari             2.987 lei 

 provizioane              5.421 lei 

 datorii comerciale           18.564 lei 

 salariile angajaţilor        242.500 lei 

 datorii către bugete       184.179 lei 

 rezerve, fonduri    1.771.936 lei 

 rezultatul reportat    4.301.912 lei  

 rezultatul patrimonial al exerciţiului     416.303 lei 
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1. Execuţia bugetară a perioadei raportate 

Bugetul de venituri (lei) 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări 

realizate 

Total venituri proprii şi subvenţii 6.651.500 6.653.970 6.632.853 

Venituri din subvenţii 6.573.500 6.573.500 6.572.218 

Secţiunea de funcţionare 6.550.000 6.550.000 6.549.641 

Cod indicator 43.10.09 - Subvenţii pentru instituţii publice, 

din care: 
6.550.000 6.550.000 6.549.641 

                    Cheltuieli de personal 5.032.000 5.032.000 5.031.641 

                    Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.518.000 1.518.000 1.518.000 

Secţiunea de dezvoltare 23.500 23.500 22.577 

Cod indicator 43.10.19 - Subvenţii pentru instituţii publice 

destinate secţiunii de dezvoltare 
23.500 23.500 22.577 

Venituri proprii 78.000 80.470 60.635 

Secțiunea de funcționare 73.000 75.470 55.655 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din prestări de servicii 

şi alte activităţi 
8.000 8.000 6.166 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 0 1.970 1.963 

Cod indicator 37.10.01- Donaţii şi sponsorizări 0 500 500 

Cod indicator 37.10.03 - Vărsăminte din secțiunea de 

funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 

-5.000 -5.000 -4.980 

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri voluntare 70.000 70.000 52.006 

Secțiunea de dezvoltare 5.000 5.000 4.980 

Cod indicator 37.10.04 - Vărsăminte din secțiunea de 

funcționare 
5.000 5.000 4.980 

 

Bugetul de cheltuieli (lei) 

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi 

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii) 6.651.500 6.657.820 6.636.702 

Secţiunea de funcţionare 6.623.000 6.629.320 6.609.145 

Titlul I - Cheltuieli de personal  5.032.000 5.032.000 5.031.641 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.591.000 1.597.320 1.577.504 

Secţiunea de dezvoltare 28.500 28.500 27.557 

Cheltuieli de capital 28.500 28.500 27.557 

 

 

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) 6.657.820 6.636.702 99,68 

Secţiunea de funcţionare 6.629.320 6.609.145 99,70 

Titlul I - Cheltuieli de personal  5.032.000 5.031.641 99,99 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.597.320 1.577.504 98,76 

Secţiunea de dezvoltare 28.500 27.557 96,69 

Cheltuieli de capital 28.500 27.557 96,69 
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3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (lei) 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări 

realizate 

Total venituri 78.000 80.470 60.635 

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 (duplicate) 

8.000 8.000 6.166 

Cod indicator 36.10.50 - Alte venituri 0 1.970 1.963 

Venituri proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei    

Cod indicator - 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări 0 500 500 

Venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi 
   

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri voluntare, din care: 70.000 70.000 52.006 

Parteneriat Ambasada SUA - American Corner 70.000 70.000 52.006 

       

 Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii) 6.651.500 6.657.820 6.636.702 

    

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei (%) 
0,91 

  

 

4. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

       (perioada raportată comparativ cu anul precedent) 

Denumirea indicatorilor 
Realizări 

2016 

Realizări 

2017 

Grad de creştere a surselor 

atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor (%) 

Total venituri 63.265 60.635 -4 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din prestări 

de servicii şi alte activităţi       
7.639 6.166 -19 

Cod indicator  36.10.50 - Alte venituri 445 1.963 +341 

Cod indicator  37.10.01 - Donaţii şi sponsorizări 500 500 0 

Cod indicator  37.10.50 - Alte transferuri voluntare 54.681 52.006 -5 

Total depozit legal/donaţii carte, din care: 60.951 221.838 +264 

Depozit legal 15.024 30.555 +103 

Donaţii carte  45.927 191.283 +316 

 

5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor  

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi  

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii) 6.651.500 6.657.820 6.636.702 

Secţiunea de funcţionare 6.623.000 6.629.320 6.609.145 

Titlul I - Cheltuieli de personal  5.032.000 5.032.000 5.031.641 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.591.000 1.597.320 1.577.504 

Secţiunea de dezvoltare 28.500 28.500 27.557 

Cheltuieli de capital 28.500 28.500 27.557 

    

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor (%) 75,82   
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6. Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor  

  
Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Plăţi  

efectuate 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii) 6.651.500 6.657.820 6.636.702 

Secţiunea de funcţionare 6.623.000 6.629.320 6.609.145 

Titlul I - Cheltuieli de personal  5.032.000 5.032.000 5.031.641 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.591.000 1.597.320 1.577.504 

Secţiunea de dezvoltare 28.500 28.500 27.557 

Cheltuieli de capital 28.500 28.500 27.557 

    

Ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total (%) 0,42   

 

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) 6.651.500 6.657.820 6.636.702 

Secţiunea de funcţionare 6.623.000 6.629.320 6.609.145 

Titlul I - Cheltuieli de personal  5.032.000 5.032.000 5.031.641 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.591.000 1.597.320 1.577.504 

Secţiunea de dezvoltare 28.500 28.500 27.557 

Cheltuieli de capital 28.500 28.500 27.557 

    

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) 100   

    

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor  

contractuale, altele decât contractele de muncă (%) 
0 

  

Sinteza bugetelor și execuțiilor pe ani 2013-2016 este prezentată în anexa 10 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în 

perioada raportată, conform criteriilor de performanţă 

ale instituţiei 
                           lei 

Nr. 

crt. 
Indicatori de performanţă* 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 

beneficiari 

36,95 24,67 24,12 20,92 23,98 

2. Număr de apariţii media (fără 

comunicate de presă) 
485 671 1.003 1.017 1.066 

3. Număr de beneficiari neplătitori 116.064 186.041 198.084 272.095 275.409 

4. Număr de proiecte/acţiuni culturale 250 430 499 565 661 

5. Venituri proprii din activitatea de 

bază 
5.737 7.245 7.394 7.639 6.166 

6. Venituri proprii din alte activităţi 23.823 58.099 29.540 55.626 54.469 
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Creșterea valorii indicatorului cheltuieli pe beneficiar se datorează puternicelor creșteri 

salariale din 2017, un element care ține de legislație și de programul de guvernare pe care 

managementul nu îl poate controla în niciun fel. Estimăm o creștere a costului pe beneficiar și 

în anul 2018, în condițiile în care, de la 1 februarie 2018, salariile personalului au fost din nou 

mărite.  
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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  
 

Misiunea bibliotecii este satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documen-

tare, 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 
 

Conform contractului de management, obiectivele prevăzute pentru perioada de raportare 

au fost după cum urmează: 

Obiectivul 1. Reorganizarea bibliotecii. Realizat. 

Are în vedere:  

 1.1. rescrierea organigramei, realizat, materializat în HOTĂRÂREA Consiliului Jude-

țean Iași, nr.216/28.06.2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru 

Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași, cu aplicare de la 01.07.2013  

 1.2. modificarea statului de funcții, realizat, materializat în HOTĂRÂREA Consiliu-

lui Județean Iași nr.252/26.07.2013 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iași, cu aplicare de la 01.08.2013  
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 1.3. modificarea și îmbogățirea Regulamentului de Ordine Interioară, realizat, 

materializat întâi prin HOTĂRÂREA Consiliului Judeţean Iaşi nr. 166/24.06.2015 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi al Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi, cu aplicare de la 01.07.2015 și apoi prin 

Regulamentul de Ordine Interioară al Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi înregistrat sub 

nr.274/25.01.2017 

 1.4. reanalizarea fișelor postului, realizat, a fost pus în practică încă din 2013 și apoi a 

continuat ca o activitate permanentă și la zi. 

Obiectiv 2. Creșterea nivelului fondurilor atrase, altele decât cele 

provenite din subvențiile acordate de Consiliul Județean. Realizat 

 2.1.  identificarea tuturor entităților care oferă finanțări pentru programele culturale, 

obiectiv realizat. Încă din primele luni de mandat din 2013, am desemnat în cadrul departa-

mentului de programe culturale și PR un angajat care a avut în fișa postului activitatea de 

identificare a oportunităților depunerii proiectelor.  

 2.2. scrierea și depunerea de proiecte culturale, obiectiv realizat. În perioada 

mandatului de cinci ani au fost scrise și depuse un număr de 27 de proiecte, din care au fost 

adjudecate un număr de 5 proiecte.   

Lista completă a acestor proiecte se găsește în anexa 11. 

De remarcat în acest punct este faptul că rata mare de respingere a proiectelor se 

datorează imposibilității bibliotecii de a asigura cadrul de desfășurare necesar unui proiect, 

dar fiind faptul că instituția își desfășoară activitatea în spații închiriate cu contracte care nu 

depășesc un an calendaristic. Ca atare, am fost în imposibilitatea de a puncta la acest capitol. 

Grăitoare este respingerea proiectului „Digitizarea Patrimoniului cultural si istoric al Biblio-

tecii Judetene Gh Asachi IASI” - DiPIGA prin Programul PA16/RO 12 „Conservarea şi 

Revitalizarea Patrimoniului Cultural şi Natural” - Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 din 

cauza faptului că nu am putut face dovada că suntem proprietarii spațiului, care putea fi de 

dimensiunile unei camere mici, necesar montării aparaturii de digitizare.  

Tot aici trebuie reținută și circumstanța extrem de neașteptată a neincluderii Iașului nici 

măcar pe lista scurtă a orașelor intrate în competiția pentru titlul de Capitală Europeană a 

Culturii. La data scrierii proiectului de management, o asemenea eventualitate era de neconce-

put, ceea ce ne-a făcut să privim, poate, cu prea mult entuziasm alocările bugetare pe proiecte 

culturale de la Iași.  

Nu în ultimul rând trebuie remarcată și rivalitatea indiscutabilă dintre autoritățile munici-

pale și cele județene, de notorietate fiind lipsa de apetență a fiecăreia dintre părți de a finanța 

colaborări cu instituții aflate în subordinea celeilalte.    

 2.3. acțiuni menite să sprijine inițiativa Iașul Capitală Europeană a Culturii, realizat, 

la acest obiectiv facem doar mențiunea că managerul Bibliotecii Gh. Asachi a fost implicat 

activ în Fundația Iași Capitală Culturală Europeană, ca manager de proiect și apoi director 
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până la momentul în care rațiuni de ordin politic l-au făcut să se retragă, cu patru luni înainte 

de depunerea dosarului de candidatură. Până în acel moment însă, Biblioteca a fost un actor 

activ al încercării atragerii la Iași a acestui prestigios program european, așa cum reiese și din 

raporatele privind programele culturale din anii 2013-2016. (anexa 2) 

Obiectiv 3. Îmbogățirea colecției de documente prin resurse proprii, 

realizat. 

3.1. activizarea departamentului de tipărituri, realizat. Așa cum am prezentat la începutul 

acestui raport, Biblioteca și-a luat în serios rolul de editor, creând trei publicații seriale (cu 

ISSN) și 41 de cărți (tipărite și e-book), a recuperat întârzierile de cinci ani la întocmirea 

Anuarului bibliografic al județului Iași, a publicat broșuri de tip Calendar al personalităților 

și Apariții editoriale,  acest lucru fiind detaliat la începutul acestui raport, în cadrul capitolului 

dedicat măsurilor de îmbunătățire a imaginii instituției (pag. 6-8). 

3.2. înființarea compartimentului e-book, realizat (pag. 8). 

În plus, sediul central și filialele, precum și departamentul American Corner au fost 

dotate cu dispozitive speciale pentru lectura formatelor de tip mobi. 

Important de subliniat este și faptul că în cei cinci ani de mandat, managementul a 

acționat constant pentru încurajarea donațiilor de carte către bibliotecă. Valoarea totală 

(2013-2017) a cărților donate bibliotecii este de 416.954 lei, mai mare decât bugetul anual de 

achiziție de carte. Cu alte cuvinte, în 5 ani am avut, valoric, 6 bugete. 

Obiectiv 4. Realizarea unei structuri funcționale care să producă 

materialele de promovare a bibliotecii, realizat.  

 

În cadrul Bibliotecii Gh Asachi funcționează o „minitipografie digitală” care, în combi-

nație cu un aparat de broșat, o ghilotină și un aparat de foliere reprezintă un ansamblu 

funcțional pentru realizarea materialelor de publicitare a acțiunilor și programelor instituției. 

De asemenea, ideea inițială de organizare a unui ministudio TV a fost eliminată din cauza 

lipsei de finanțare din programul de management, dar s-a transformat pe două direcții: în anul 

2017 am început să filmăm cele mai importante manifestări, arhiva fiind disponibilă online, 

iar pe de altă parte angajații bibliotecii au realizat documente audio conținând interviuri in 

extenso cu personalități culturale și științifice ale județului acestea din urmă fiind în stadiul de 

prelucrare și masterizare. 

Obiectiv 5. Respectarea tuturor regulamentelor în vigoare privind 

formarea profesională, realizat.  

 Acțiunile anuale și lista cursurilor de perfecționare sunt prezentate în Anexa 8. 
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Obiectiv 6. Preocupare constantă pentru reducerea tuturor 

categoriilor de cheltuieli, realizat.  

Perioada îndelungată a mandatului, modificările legislative și de optică guvernamentală 

în privința salarizării și alocărilor bugetare au făcut ca, în cei cinci ani supuși evaluării, 

indicatorii economici să varieze foarte mult. Cu alte cuvinte, obiectivul 6 a fost îndeplinit în 

sensul eficientizării cheltuielilor și nu în cel al restrângerii lor. De altfel, bugetul anual aprobat 

de Consiliul Județean a fost indexat, de obicei, cu rata inflației și corelat (doar în domeniul 

achizițiilor de carte) cu datele statistice privind populația orașului și județului Iași. 

Grăitori pentru preocuparea constantă de limitare a cheltuielilor sunt doi indicatori pe 

care îi prezentăm mai jos.  

Primul se referă la renegocierea permanentă și cu succes a tuturor contractelor de 

închiriere a spațiilor în care Biblioteca îți desfășoară activitatea. 

an suprafață chirie (RON) curs valutar mediu  chirie (EUR) 
preț/mp/an 

(EUR) 

2013 2.542,5 430.330 1 EUR = 4,4190 RON 97.382 38,30 

2017 3.564,4 596.336 1 EUR = 4,5682 RON 130.541 36,59 

 

Cel mai elocvent indicator economic pentru Bibliotecă este costul per vizită, definit ca 

raportul dintre bugetul total (mai puțin secțiunea de investiții) și frecvență.  

 

an  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

cost per 

vizită (lei) 
45,91 36,95 24,67 24,12 20,92 24,08 

 

Menționăm că aceste calcule au avut în vedere valorile frecvenței și ale bugetului 

declarate în fornularele CULT.1 (anexa 12) 

 

4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de 

management 
 

Creşterea adresabilităţii 

1: cunoaşterea aprofundată a profilului utilizatorului serviciilor de împrumut şi al 

beneficiarului programelor culturale. Acest obiectiv a fost realizat 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; 
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– solicitarea de date statistice cu caracter cultural din partea tuturor instituţiilor statului 

care pot furniza asemenea informaţii. 

2: o mai bună penetrare a mediului online.  

Au fost întreprinse 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. 

3: identificarea unor noi locaţii în care să se poată deschide microfiliale şi puncte de 

lectură.  

Au fost identificate locații noi în cămine de bătrâni, cămine destinate copiilor instituțio-

nalizați, în penitenciar etc. Au fost înființate de asemenea două filiale noi. 

A fost creat un fond de carte care să încurajeze schimburile şi interacţiunile sociale de tip 

book-crossing. 

4: Atragerea cât mai multor elevi într-un singur concurs de creaţie literară, dar de 

dimensiuni ample, dotat cu premii substanţiale.  

A fost instituit concursul de volume colective de proză Ionel Teodoreanu, din care s-au 

desfășurat patru ediții și care a adunat scrierile a peste 400 de tineri prozatori. Premiul 

concursului a constat în excursii și în editarea volumului câștigător.  

 

Creşterea vizibilităţii 

1: Definirea unei politici de parteneriate active cu toate mijloacele mass-media din oraşul 

şi judeţul Iaşi. Acest lucru a fost realizat 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. 

2: Participarea Bibliotecii Judeţene Iaşi, eventual în parteneriat cu instituţii cu profil 

similar subordonate CJ Iaşi, la cele mai prestigioase târguri de carte. Din analiza concretă a 

fiecărui târg în parte, am decis că achitarea prețului necesar unui stand propriu nu se justifică.  

În cazul târgurilor de carte Librex - Iași și a Târgului de carte pentru copii și tineret Chișinău, 

la care Biblioteca a participat, standurile au fost oferite gratuit. Niciuna dintre cele trei 

conduceri ale Consiliului Județean Iași nu a invitat Biblioteca ca partener la manifestări 

externe.  

3: Atragerea unor personalităţi culturale marcante în acţiuni proprii ale bibliotecii. A fost 

realizată prin: 

– lansări de carte; 

– organizarea de conferinţe, cursuri, seminarii. 

4: Organizarea unei manifestări de amploare, pluridisciplinară, Festivalul Teodorenii. 
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Creşterea utilităţii 

 

1: Îmbogăţirea perpetuă a patrimoniului bibliotecii. 

– 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. 

2: Folosirea superioară a facilităţilor oferite de departamentul American Corner. 

3: Accesarea şi popularizarea disponibilităţii consultării gratuite a unor baze de date de 

interes general de tip legislativ, al Registrului Comerţului şi alte asemenea. 

4: Încurajarea şi sprijinirea creaţiei culturale contemporane, stimularea gustului pentru 

lectură. Au fost realizate parteneriate active cu uniunile de creaţie din judeţul Iaşi, prin organi-

zarea de cenacluri, tabere şi concursuri specifice. 

Creşterea performanţei 

 

Creşterea performanţei Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi a fost de departe cea mai 

importantă sarcină a noului management.  

1: Reorganizarea bibliotecii. A avut în vedere: 

– rescrierea organigramei; 

– modificarea statului de funcţii; 

– modificarea şi îmbogăţirea regulamentului de ordine interioară; 

– reanalizarea fişelor postului. 

2: Creşterea nivelului fondurilor atrase, altele decât cele provenite din subvenţiile 

acordate de Consiliul Judeţean. 

– 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 
 

Planul minimal de Management (în forma inițială din 2013) a cuprins 8 programe 

divizate în 28 de proiecte, iar până la finalul anului 2013 au fost implementate în totalitate, cu 

excepţia a două proiecte care vizau colaborarea instituţiilor culturale din Iaşi (Caiet cultural 

ieşean şi O singură voce) care au fost eliminate din programul minimal pe baza actului 

adițional nr. 2 la contractul de management  nr 5438/23.04.2013. 

Programele au fost: 1. Biblioteca şi Arta 2. Biblioteca şi Ştiinţa 3. Biblioteca şi 

Societatea 4. Biblioteca ta 5. Hai la Bibliotecă 6. Biblioteca şi Internetul 7. Festivalul 

Teodorenii  8. Concursul de volume colective de proză destinat liceenilor Ionel Teodoreanu 

 

7. Proiecte din cadrul programelor 
 

Nume program Nume proiect 

1. Biblioteca şi Arta 

1.1. Scriitorii Iaşului 

1.2. Culorile cărţii 

1.3. Portativul literelor 

1.4. Cerneală şi celuloid 

1.5. Autori: copiii 

2. Biblioteca şi Ştiinţa 
2.1. Intersecţii 

2.2. Non-fiction, ce şi cum? 

3. Biblioteca şi Societatea 

3.1. Carte şi tradiţie românească 

3.2. Book-ătăria 

3.3. Cartea românească pretutindeni 

3.4. Viaţă şi spiritualitate 

3.5. Clubul Clepsidra 

3.6. Cât de departe e America? 

3.7. Săptămâna Voluntariatului 

4. Biblioteca ta 

4.1. Cărţi în spitale 

4.2. O carte pentru vârsta a treia 

4.3. Biblioteca pentru nevăzători 

4.4. Biblioteci în parcuri 

4.5. Book-crossing 

5. Hai la Bibliotecă 

5.1. O carte pe zi 

5.2. Dialoguri culturale 

5.3. Şi eu scriu despre cărţi 

6. Biblioteca şi Internetul 
6.1. E-pub, mobi 

6.2. Site-ul www.bjiasi.ro 

7. Festivalul Teodorenii  

8. Concursul de volume colective de proză 

destinat liceenilor Ionel Teodoreanu 
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Pe parcursul anului 2017, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor şi proiec-

telor cultural-educative pentru publicul larg s-au derulat un număr de 661 de activităţi cu un 

număr totalizând 21.443 participanţi, aici înregistrându-se o mică scădere (-4,84%) faţă de 

anul precedent.  

Demn de menționat ca o cauză a scăderii numărului de participanți fizici este faptul că în 

2017, activitățile cele mai importante (conferințe, lansări de carte etc.) au fost transmise live 

pe pagina de Facebook, rezultând 36.970 de vizualizări, însumând 21.710 minute de 

vizionare (361,83 de ore), conform raportului generat automat. Mai facem precizarea că 

pagina de Facebook a bibliotecii avea, la finalul anului 2017, aproape 10.000 de urmăritori 

(fani), cifră greu de atins de oricare altă bibliotecă județeană din țară. 

Din cele 661 activităţi derulate în 2017, 126 au fost organizate în exterior, în spaţiile 

partenerilor sau cu prilejul participării la târguri şi festivaluri. 

La cele 661 de activităţi cu public, putem adăuga 223 de expoziţii tematice de carte, de 

lucrări plastice, de obiecte artizanale sau de fotografie, cât şi proiectele care au ca public 

utilizatorii online (O carte pe zi – 254 de volume sau cel de media, prin Dialoguri culturale – 

3 emisiuni realizate). 

Lista detaliată a celor 661 de activităţi şi numărul participanţilor este centralizată în 

Anexa 2 ataşată raportului de față.  

Până la finalul anului 2017, toate cele 30 de proiecte incluse în Planul de Management au 

fost continuate. Lor li se adaugă și multe altele organizate în parteneriat cu alte entități: 

asociaţii culturale şi studenţeşti, ONG-uri, instituții de cultură și de învăţământ preuniversitar 

şi universitar, dar şi cu organizaţii private (tabelul cuprinzând acordurile de parteneriat 

încheiate în 2017 sunt anexate la raport, Anexa 1). 

După categoria de vârstă, situaţia participanţilor la activităţile culturale se prezintă în 

felul următor: 

Categoria de vârstă/ Public ţintă Nr. participanţi 

0-6 ani 2.358 

7-14 ani 9.446 

15-24 ani 5.479 

25-64 ani 3.266 

65 ani şi peste 894 

Total 21.443 
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f) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a 

instituţiei 
 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea 

perioadă de raportare  

 

Bugetul de venituri (lei) 

Denumirea indicatorilor Prevederi iniţiale 

Total venituri (venituri proprii şi subvenţii) din care: 7.330.570 

Venituri din subvenţii, din care: 7.269.570 

Secţiunea de funcţionare 7.258.570 

Cod indicator 43.10.09 - Subvenţii pentru instituţii publice, din care: 7.258.570 

                  Titlul I -  Cheltuieli de personal 5.664.520 

                  Titlul II- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.518.000 

                  Titlul XI - Alte cheltuieli 76.050 

Secţiunea de dezvoltare  

Cod indicator 43.10.19 - Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de 

dezvoltare 
11.000 

Venituri proprii, din care: 61.000 

Secţiunea de funcţionare 61.000 

Cod indicator 33.10.50 - Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 6.000 

Cod indicator 37.10.50 - Alte transferuri voluntare 55.000 

 

Bugetul de cheltuieli (lei) 

  Prevederi iniţiale 

 Total cheltuieli (venituri proprii şi subvenţii), din care: 7.331.190 

Secţiunea de funcţionare 7.320.190 

Titlul I - Cheltuieli de personal  5.664.520 

Titlul II - Bunuri şi servicii 1.579.000 

Titlul VII - Alte transferuri 620 

Titlul XI - Alte cheltuieli 76.050 

Secţiunea de dezvoltare 11.000 

Cheltuieli de capital 11.000 

2. Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea 

perioadă de management 
 

Acest punct al raportului nu poate fi abordat fiindcă perioada următoare va avea un alt 

proiect de management.  
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  3. Analiza programului minimal realizat 
Situația sintetică a realizării programului minimal este cuprinsă în tabelul de mai jos, care 

corelează numărul de participanți estimat în Programul de Management din 2013 cu situația 

existentă în 2017. 

 

Nume program Nume proiect 
Țintă cf. plan 

management 

Realizat 

2017 

1. Biblioteca şi Arta 

1.1. Scriitorii Iaşului 800 - 1000 1531 

1.2. Culorile cărţii 700 - 800 2021 

1.3. Portativul literelor 500 252 

1.4. Cerneală şi  

celuloid 
1000 1205 

1.5. Autori: copiii 600 - 700 648 

2. Biblioteca şi Ştiinţa 

2.1. Intersecţii 400 901 

2.2. Non-fiction, ce şi 

cum? 
75 643 

3. Biblioteca şi Societatea 

3.1. Carte şi tradiţie 

românească 
400 716 

3.2. Book-ătăria 300 152 

3.3. Cartea românească 

pretutindeni 
Continuat  

3.4. Viaţă şi spiritualitate 200 711 

3.5. Clubul Clepsidra 60 339 

3.6. Cât de departe e 

America? 
600 1320 

3.7. Săptămâna 

Voluntariatului 
450 291 

 TOTAL 6085 - 6485 10.730 

4. Biblioteca ta 

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. Hai la Bibliotecă 

5.1. O carte pe zi Continuat  

5.2. Dialoguri culturale Continuat  

5.3. Şi eu scriu despre cărţi Continuat  

6. Biblioteca şi Internetul 
6.1. E-pub, mobi. Continuat  

6.2. Site-ul www.bjiasi.ro Realizat  

7. Festivalul Teodorenii Ediţiile I-IV Realizat  

8. Concursul de volume 

colective de proză destinat 

liceenilor Ionel 

Teodoreanu 

Ediţiile I-IV Realizat  
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O situaţie comparativă a numărului de activități organizate în cadrul proiectelor și 

programelor și a numărului de participanți pentru perioada 2012-2017 poate fi urmărită în 

următorul tabel: 

Anul 
Activităţi în cadrul 

programelor şi proiectelor 

Număr  

participanţi 

2012 225 4.662 

2013 293 8.500 (+82,32%*) 

2014 430 11.491 (+12,86%*) 

2015 499 18.538 (+61,32%*) 

2016 565 22.534 (+21,55%*) 

2017 661 21.443 (-4,84%*) 
Comparație 

2017-2012 +193,77% +359,95% față de 2012 

                    *față de anul anterior 

 

În continuare ne vom referi la proiectele și programele anului 2017, atât la cele din 

programul minimal, cât și la cele suplimentare. 

 

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 2017, în cadrul acestui proiect au fost organizate recitaluri de muzică şi poezie, 

dezbateri și minispectacole de scenete adaptate după scrierile marilor clasici români, lecții 

interactive, concursuri de recitat, omagierea scriitorilor sau a altor personalități (Săptămâna 

Eminescu, Ion Creangă, Mihai Codreanu) și șapte evenimente de lansare de carte: volumul 

Auschwitz 70 de ani. Alive. Invitați: Prof. Emerit Carol Iancu, Universitatea Paul-Valery din 

Montpellier, Franţa, jurnaliştii Romeo Couţi şi Thea Haimovitz de la TVR Cluj, Virgil Oniţă 

şi Dana Anghelescu reprezentanți Libris Editorial; volumul Jurnalul unui poet recent 

căsătorit (1916-1917), de Juan Ramon Jiménez. Invitați: Gheorghe Vințan, traducătorul și 

îngrijitorul ediției, Antonio Ramirez Almanza, președintele Fundației și directorul Casei 

memoriale Jiménez din Moguer (Spania), Brândușa Tămaș, directorul Editurii Ars Longa; 

volumul Bancherul Diavolului. Cum am distrus secretul bancar elvețian, în prezența 

autorului Bradley C. Birkenfeld. Invitați: scriitorul Liviu Antonesei și Cristina Poterășoiu, 

redactor-șef Editura Minerva; volumele Fără chip – faceless și Două mame ale autorului 

ieșean Dragoș Vasiliu; volumul Ave Caesar a scriitorului-bibliotecar Constantin Anton; cartea 

Poveștile Sofiei a tinerei autoare de Mălina Teodora Hordilă. Invitați: prof. Maria Apetroaiei, 

prof. Maria Petrea, pictor și scriitor Cella Negoițescu, prof. univ. dr. Ion Berghia și lansarea-
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concert a volumului Oglinzi II (carte și cd), de Camelia Radulian și Dan Pantiș, în prezența 

celor doi autori.  

Tot în cadrul acestui proiect, sub genericul Ziua Internațională a Cititului Împreună, 

marcată în 2017 pe data de 16 februarie, au fost organizate cinci sesiuni de lecturi publice, la 

care au fost invitați să citească scriitoarea Anca Todirică, actrița Catinca Tudose, actrița Luiza 

Cupceac și tineri studenți de la Școala de Teatru ProfessArt. Succesul imens de care s-a 

bucurat această activitate a condus la realizarea unui club de lectură cu voce tare, derulat pe 

tot parcursul vacanței de vară a elevilor.  

Tot sub egida acestui proiect de derulează și „Poemele vinului și ale iubirii”, denumirea 

dată întâlnirilor cenacliere lunare ale membrilor Academiei Libere „Păstorel”, rod al 

parteneriatului încheiat încă din 2013 cu Asociația Literară „Păstorel” din Iași. 

Participanţi: 1.531 la 38 de activităţi. 

1.2. Culorile cărţii operează 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 nive-

lului de informare asupra trecutului oraşului nostru, cunoaşterea şi monitorizarea monu-

mentelor oraşului, conexiunea persoanelor cu interese similare. O parte a activităților s-au 

desfășurat prin vizitarea unor monumente sau clădiri istorice din municipiul sau județul Iași. 

Dintre temele abordate amintim: „Grădina Botanică ieșeană – istoric și evoluție”, prelegere 

susținută de prof. univ. dr. Mandache Leocov;  „Gheorghe Asachi – viaţa şi opera”, 

prezentare susținută de Corneliu Coman; „Exercițiu ALTFEL de Foto-Desen”, în care elevii 

implicați au vizitat și au fotografiat cele mai importante obiective și monumente istorice din 

municipiul Iași, iar la final au transpus fotografiile în lucrări plastice ce au făcut obiectul unei 

expoziții. 

„Prietenie… pe o… sfoară”, proiect dedicat marelui scriitor  Hans Christian Andersen și 

Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, rodul unui parteneriat încheiat cu Biblioteca 

Județeană „George Barițiu” Brașov. Timp de câteva săptămâni, preșcolari și elevi din clasele 

primare au citit poveștile lui Andersen și le-au transpus în desene. Proiectul s-a desfășurat 

simultan în zece biblioteci județene din țară, desenele realizate în fiecare bibliotecă fiind 

expediate către celelalte biblioteci partenere. La final, fiecare bibliotecă a realizat câte o 

expoziție cu desene executate de copii din zece județe. 

Pentru publicul tânăr, în cadrul aceluiași proiect s-au desfășurat o serie de activități 

tematice sub forma unor ateliere interactive, care au constat în transpunerea unor texte literare 

în creaţii plastice sau chiar în machete executate prin tehnica origami, transformând povestea 

în creaţie artistică. Ne referim aici la „O nouă viață pentru Poveste”, „O nouă viață pentru 

hârtie”, „Povești din cărți, culori din povești”,  „Artă de vacanță” (atelier de creație grafică 

și desen), „Mesaje cu lipici” (atelier creativ de colaj prin tehnici de decupaj, suprapunere și 
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fotomontaj), „Poezii de învățat, desene de colorat”,  „Mica sirenă și Pogany” (atelier 

interactiv de desen și lectură susținut de actor păpușar Ilinca Istrati de la Teatrul Luceafărul 

din Iași). Activităţile desfăşurate s-au finalizat cu expoziţii ale creaţiilor participanţilor. Cele 

mai reușite ilustrații realizate celor două povești lecturate de copii la atelierul de grafică de 

carte – Ursul păcălit de vulpe și Punguța cu doi bani – au fost cuprinse în broșura „Grafica 

mică a lecturii”.  

Pentru desfășurarea acestor activități s-a lucrat cu voluntari, majoritatea absolvenți și 

studenți de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași. 

Participanţi: 2021 şi 61 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 

ateliere de educație muzicală  („Să vorbim despre muzică”, „Orchestra – instrumentele și 

cartea”, „Trompeta în literatură și artă”), dezbateri, audiții, recitaluri (lieduri celebre interpre-

tate de soprana Diana Bucur) sau recitaluri-lecție susținute de studenți și cadre didactice de la 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.  

În luna decembrie a anului 2017 a demarat seria de activități cu titlul „Lectura artei”, 

care se desfășoară la confluența a două proiecte: Culorile cărții și Portativul literelor. 

Activitățile au menirea de a dezvolta abilitățile de comunicare, exprimare și relaționare, dar și 

a simțului estetic și are ca public-țintă elevii cu deficiențe locomotorii de la Colegiul Tehnic 

,,Ion Holban” din Iaşi. 

Participanţi: 252 la 7 activităţi. 

1.4. Cerneală şi celuloid, proiect ce are ca scop realizarea unor paralele între anumite 

filme şi romanele care le-au inspirat. De două ori pe lună, din două în două săptămâni, 

întâlnirile sunt moderate de jurnalistul Vlad Frânghiu. Dintre temele și filmele proiectate în 

cursul anului 2017 reținem următoarele: „Evoluția roboților în cărți, în filme și în realitate” 

(vizionare Bicentennial Man), „Sub aceeași stea: de la carte la film”, „Titanic: adevăr și 

ficțiune”, „Der Untergang/Ultimele zile ale lui Hitler, „Rogue One: O poveste Star Wars”, 

„Misery”, „Pe aripile vântului”, „Atlasul norilor, cartea și filmul”, „Skyfall” („007: 

Coordonata Skyfall”), „Zorba Grecul”/ „Alexis Zorba”), „Urzeala Tronurilor (de la universul 

ficțional la referințele istorice)”, „Infanteria stelară: de la războiul uitat la gândacii stelari”, 

„Ben-Hur”, „Fiica generalului”, „Război și Pace”, „Victor Frankenstein”, „Lolita”, „2001: A 

Space Odyssey”/Odiseea spațială 2001. Pentru copii și adolescenți, proiecțiile au fost realizate 

la cererea școlilor, fiind vizionate atât filme de animație bazate pe cele mai cunoscute povești 

(„Clopoțica și secretul aripilor”, „Regele Leu”, „Bambi”, „Casa magicianului”, „Neînfricata 

prințesă Merida”, „Pisicile aristocrate”, „101 Dalmațieni”, „Fratele Urs” ), cât și ecranizări ale 

unor romane cuprinse în bibliografia școlară („Cucoana Chirița”,  „Ultimul mohican”, 

„Pădurea spânzuraților” etc.). 

În cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere 2017, Biblioteca Județeană 

a organizat un program de vizionări-maraton. Pe parcursul a cinci zile, în intervalul orar 9.00-
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21.00, filme de succes ale cinematografiei mondiale sau pentru micul ecran au rulat sub 

genericul „Mari ecranizări”.  Au fost alese producții apărute în serie: Lord of the Rings 

(versiunile extinse), Harry Potter, Game of Thrones, Saga Amurg, Marvel (Superman, 

Spiderman, Iron Man, Avengers). 

Participanţi: 1205 la 64 de activităţi. 

1.5. Concursurile de creație literară și plastică Autori: copiii. Concursurile de creaţie 

literară şi plastică desfăşurate în acest proiect au ca scop încurajarea creativităţii şi 

originalităţii copiilor şi tinerilor. În 2017, sub umbrela acestui proiect au fost organizate 11 

concursuri, antrenând elevi (școlari și preșcolari) de toate categoriile de vârstă din tot județul 

Iași: 

Concursuri de desene: „Dragobete, dragoste și tradiție”, „Copilăria din vis”, „Un copil, o 

floare...”, Concursul de desene originale inspirate din scrierile lui Ionel Teodoreanu, Ediția a 

III-a, secțiunea gimnaziu: „Ulița copilăriei”, Concursul de desene originale inspirate din 

scrierile lui Ionel Teodoreanu, Ediția a III-a, secțiunea liceu: „La Medeleni”, Concursul de 

desene pe asfalt pentru preșcolari „Culorile copilăriei”. 

Concursuri de creație literară: Concurs de epigrame dedicat Zilei Europei, „La vânătoare 

de zmei”, „Povești despre bunici”, Concursul de epigrame „Iașul, dulcele târg al epigramei”, 

Concursul interjudeţean de creaţie literară şi plastică „Lumea copiilor în opera lui Ionel 

Teodoreanu”. 

Participanţi: 648 la 11 concursuri. 

 

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 (teme: 

Cultivarea plantelor medicinale, Enigme – impactul extraselor halucinogene din plante și a 

drogurilor asupra sănătății, Biodiversitatea și eu etc.), Biblioteca arborilor, Cercul Magia 

ştiinţei, concursuri interdisciplinare sau de cultură generală în care se intersectează literatura 

şi ştiinţa, iar din luna august se desfășoară și nou-înființatul Club al amatorilor de 

astronomie „Lectura stelelor”, pentru care a fost achiziționat și un telescop. Activitățile 

clubului se desfășoară o dată pe lună, iar periodic, participanții fac observaţii astronomice prin 

telescop de pe spațiul pietonal din fața Primăriei Municipiului Iași. Telescopul a fost 

„inaugurat” în seara zilei de 12/13 august 2017, momentul de vârf al curentului Perseide, când 

pe cer se pot vedea cu ochiul liber chiar până la 100 de meteori pe oră. Activitatea a avut loc 

pe Dealul Cătălina de la Cotnari și a fost organizată în parteneriat cu biblioteca publică din 

localitate.  

Tot aici trebuie menţionat şi concursul anual interliceal, organizat pentru al treilea an 

consecutiv cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Ediția din 2017, având tema „Apa și Artele”, a 
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reunit echipaje din opt licee din judeţul Iaşi, premiile în bani (în cuantum de 2.250 de lei) 

fiind suportate de către partenerul și inițiatorul acestui concurs – ApaVital Iaşi. 

În derularea activităților am fost ajutați de următorii parteneri: Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” – Facultatea de Horticultură, 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Agenția de Protecție a Mediului Iași, 

Direcția Silvică Iași, Romsilva, Centrul de Medicină Naturistă AROMA Iași, Societatea 

Ornitologică Română, ApaVital SA Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi” și Liceul Tehnologic „Petru Poni”. 

Participanţi: 901 la 22 de activităţi. 

2.2. Non-fiction, ce şi cum? are menirea de a pune în contact diferitele categorii profe-

sionale implicate în literatura non-fiction, de la cea ştiinţifică la cea de autocunoaştere. Este o 

manifestare axată pe cunoaşterea celor mai noi tendinţe în materie. Manifestările organizate în 

acest proiect au avut ca invitaţi nu doar scriitori, ci şi graficieni, editori, istorici, cadre 

universitare și preuniversitare, cât și specialiști din diverse domenii (ingineri silvici, oenologi 

etc.). În cadrul ediției 2017 a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere au susținut 

prelegeri Dănuț Ungureanu, Michael Haulică, Florin Chirculescu, Marian Coman și 

Alexandru Lamba. Conferința „Cârciumi, crame și bancheturi boierești – istoriile culturale ale 

celor mai renumite repere gastro-enologice de pe meleagurile Iașilor” a reunit literați și 

specialiști, precum Gheorghe Crăciunescu, Marius Cristian, Victor Munteanu, Val Talpalaru, 

Marian Timofti. De asemenea, la Conferința națională „Gastronomie și literatură” au expus 

lucrări invitați din cinci județe. 

Participanţi: 643 la 9 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. La cererea publicului am adaptat acest proiect pentru toate categoriile de 

vârstă. Manifestările îşi propun o viziune modernă asupra tradiţiilor, bazată pe cunoaşterea lor 

nemijlocită, pentru completarea referinţelor din operele clasice ale literaturii române. În  anul 

2017 temele au fost diverse și au cuprins atât tradițiile sărbătorilor religioase și tradiții din 

zona Moldovei, cât și tradițiile și obiceiurile specifice unei șezători: Sărbătoarea nunților,  

Tradiții românești de la Deleni, Lăutarii în tradiția românească, Sărbătoarea Dragobetelui, 

Tradiţii de Dragobete, Sărbătoarea Marțișorului, Simbolurile mărțișorului, Sărbătorile 

Pascale, Tradiții de Sân’Andrei etc. Pentru toate activitățile au fost constituite expoziţii de 

carte şi/sau de obiecte și decorațiuni tradiţionale și de lucrări plastice. Recitalurile de colinde 

şi urături au fost preferatele celor mici. 

Partenerii tradiţionali ai proiectului sunt Muzeul Etnografic din cadrul Complexului 

Naţional Muzeal Moldova Iaşi şi Asociaţia Ciurbeştenii Iaşi. 

Participanţi: 716 la 23 de activităţi. 
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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 practica modernă a 

gătitului, a însumat patru activităţi: La masă cu Sadoveanu, Aventurile gastronomice ale lui 

Vlad Mușatescu, Gastronomia lui Păstorel,  Explorări gastronomice în literatura lui Ionel 

Teodoreanu, precum și Jurizarea ediției a III-a a concursului de conserve tradiționale 

moldovenești „Cămara lui Păstorel”, care a înregistrat un număr de 72 de participanți, un 

record comparativ cu edițiile anterioare. 

Participanţi: 152 și 5 întâlniri. 

3.3. Carte românească 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 cele două saloane de carte organizate în 

Republica Moldova: 

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XXI-a, organizat la 

Chișinău de Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii 

pentru Copii şi Tineret (IBBY) şi de Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă din 

Republica Moldova, în parteneriat cu ministere de resort și alte instituții, în perioada 11-14 

mai 2017. În cadrul evenimentului a avut loc Sesiunea de comunicări „Bibliotecile în serviciul 

copiilor: oportunități pentru dezvoltare, instruire, comunicare”, la care a fost susținută 

lucrarea „Analfabetismul funcțional, provocarea unui secol eminamente vizual”. 

Salonul Internaţional de Carte, ediția a XXVI-a, organizat la Chișinău de Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica 

Moldova, în perioada 30 august - 3 septembrie 2017, în care au fost incluse şi evenimente 

biblioteconomice, la care au participat reprezentanți de la Biblioteca Judeţeană Iaşi 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. Sub umbrela acestui proiect s-au derulat: Drumuri prin memorie, 

întâlnirile Cercului de Istorie și Artă Militară Romană, atelierele de dezvoltare personală 

BiblioZen și Confluențe româno-elene. 

Atelierele de dezvoltare personală BiblioZen – „Secretele unui conflict reușit”, 

susținut de Gabriela Tașcă, formator și consilier pentru dezvoltare personală, „Factori care 

aduc bunăstare”, susținut de Luminița Dana Leonte, trainer și psiholog și Gelu Zaharie, 

trainer, trader & mentor, „Psihologia banilor”, susținut de Lăcrămioara Cojocaru psiholog 

clinician, „Conflictul interpersonal sub lupă”, susținut de Oana-Liliana Timofte, consilier 

pentru dezvoltare personală, trainer, psiholog-profesor – desfășurate în cadrul celei de a patra 

ediții, au acumulat 137 de participanți. Astfel se încheie unul dintre cele mai longevive 

proiecte, motivul fiind scăderea interesului și a numărului de participanți. În măsura în care 

vom avea solicitări, proiectul va fi reluat în viitorul apropiat.  
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Confluențe româno-elene se derulează în parteneriat cu Filiala Iași a Comunității Elene 

din România sub forma unor miniconferințe și prelegeri. Subiectele anului 2017 au fost: 

Școlile grecești și Academia Domnească din Iași, Ziua Marelui „NU” (prelegeri susținută de 

istoricul Sorin Iftime), Ziua Națională a Greciei, Tradiții româno-elene: IA românească, Ziua 

Marelui „NU”.  

Participanţi: 711 participanţi și 25 de 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 internaţio-

nală, a decelării propagandei şi ficţiunii de mesajul literar valabil exprimat prin convingerea 

autorilor. Activităţile proiectului sunt concretizate prin întâlniri-dezbateri 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, cunoaş-

tere şi informaţii către publicul larg. În 2017 au avut loc două conferințe-dezbateri: „Ion 

Creangă – Cunoscutul necunoscut”, susținută de prof. univ. dr. Constantin Parascan și „Marin 

Preda: viața ca o ficțiune”, susținută de prof. univ. dr. Constantin Dram. Celelalte două 

activități au avut ca invitați prof. univ. dr. Mandache Leocov și pe Florina Iluțoae, realizator 

emisiuni Televiziunea TeleM Iași 

Participanţi: 339 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 resurselor oferite de acest compartiment în şcoli şi licee din municipiul Iaşi, 

American Holidays, American Corner Summer Reading Club (club de lectură pentru copii), 

Study Opportunities in USA, BOOKClub (club de lectură pentru tineri) etc. 

Participanţi: 1320 la 27 de activităţi. 

3.7. Săptămâna Voluntariatului. În luna mai 2017, 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. 

Activități precum „(Citesc!)n bibliotecă – îmi schimb comportamentul!”, O nouă viață pentru 

hârtie: „Formele lecturii” (origami prin lectură), (Citesc!)n bibliotecă mă ajută voluntarii! – 

Arta la orice pas  au fost create special pentru a promova voluntariatul în rândul populației de 

orice vârstă. Studenți și cadre didactice de la Asociația „Societatea pentru Psihologie” Iași, 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” 

au găsit în bibliotecă un spațiu în care să-și pună în slujba altora calitățile și abilitățile 

deținute. 

În prezent, numărul voluntarilor activi este de aproximativ 80 de elevi/ studenți/ 

specialiști în diverse domenii. 
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4. Biblioteca ta 

4.1. Cărţi în spitale a continuat şi în anul 2017, prin menținerea parteneriatului încheiat 

cu Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. 

4.2. O carte pentru vârsta a treia valorifică în continuare parteneriatele cu centrele de 

cartier pentru pensionari şi căminele de bătrâni aflate sub tutela Direcţiei de Asistenţă 

Comunitară din cadrul Primăriei Iași. 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.  

Pe lângă acest punct de împrumut, biblioteca derulează și o serie de activităţi de recreere 

pentru locatarii acestor cămine, sub forma unor reuniuni literare („Iubire fără CNP”, „Femei 

celebre din România”, Prin „Iaşul de altădată”), prezentări de carte („Bunici, nepoți și cărți”) 

sau despre viața unor scriitori („Despre Topârceanu, cu drag”, „Ioan Holban și Haralamb 

Zincă”),  audiţii muzicale („Arii din opere”) sau prelegeri pe diferite teme de interes („Spre o 

îmbătrânire activă”). 

Participanţi: 374 la 19 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 2017 au fost amenajate standuri cu ocazia Festivalului Luminii în 

Grădina Copou, a Orăşelului copiilor în Parcul Palas, a Târgului de carte Librex și a Târgului 

de cărți, jocuri și distracții Șotron din Grădina Casei Pogor 

Vizitatori şi participanţi la activităţi: 1878 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 2017 au fost 

organizate patru activităţi de tip book-crossing, cu ocazia participării la Târgul de carte 

Librex, Festivalul Luminii, Orăşelul copiilor și de Nocturna Bibliotecilor. 

Conform estimărilor noastre aproximativ 30 de persoane au făcut schimb de cărţi cu 

biblioteca. 

 

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 fi-

nanciare, proiectul se va derula pe pagina web a bibliotecii, prin semnalarea zilnică a unei 

cărţi noi apărute. În anul 2017, proiectul a fost completat cu 254 de cărţi (copertă şi descriere). 
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5.2. Dialoguri culturale, prin care reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi au fost 

invitaţi pentru a vorbi despre activitatea bibliotecii, a bifat trei emisiuni (Iaşi Tv Life – 

„Dezbaterea zilei”, Tele M – „Școală și sănătate”,  Apollonia Tv – „Imagini din cuvinte”). 

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. La concursul de recenzii, derulat timp de 

8 luni, au fost trimise 30 de texte, în timp ce cluburile de lectură au însumat peste 300 de 

participanți. Tot aici au avut loc patru concursuri de cultură literară. 

Participanţi: 496 la 20 de activităţi. 

 

6. Biblioteca şi Internetul 

6.1. Epub-mobi, care îşi propune proiectarea şi punerea în funcţiune a unei biblioteci 

electronice, a continuat în 2017 pe pagina web a bibliotecii. 

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 2017 au fost publicate 

670 de postări şi au fost create 275 de pagini noi, iar spre finalul anului, pagina a fost 

îmbunătățită substanțial.  

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.  

8. Cursuri pentru comunitate 

În anul 2017 au fost livrate publicului de toate vârstele opt tipuri de cursuri și ateliere, 

totalizând 1590 de participanți/participări în 70 de sesiuni, după cum urmează: 

Pentru copii, adolescenți și tineri (6 - 20 ani): 

- Comunicare prin mișcare – atelier de dezvoltare personală prin teatru (1 sesiune, 50 

participanți). 

- Ajutoarele lui Moș Crăciun – origami pentru copii (3 sesiuni, 44 participări). 

- Biblio-Școala de pietoni – sesiuni pe teme de siguranță rutieră și prim-ajutor (7 sesiuni, 

426 participanți). 

- Biblioteca de Prim Ajutor – sesiuni interactive de acordare a primului ajutor și metode 

și tehnici aplicate în situații de urgență (3 sesiuni, 154 participanți).  

- Biblioteatru - atelier de dezvoltare personală prin teatru pentru copii (12 sesiuni, 156 

participări). 

- Sus cortina! - atelier de teatru pentru copii (22 sesiuni, 353 participări). 
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Pentru adulți: 

- Învață să ai încredere în tine – atelier de dezvoltare personală (3 sesiuni, 183 

participări). 

Pentru seniori:  

- Senior English Class – curs de engleză (20 sesiuni, 240 participări). 

 

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 tema concursului. 

Ediţia din 2017 a avut loc ediția cu numărul XXVII, fiind dedicată vieţii şi creaţiei literare a 

scriitorului Petre Ispirescu. 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 2017, etapa finală s-a desfăşurat la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”. 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 Petre Ispirescu și 

cea orală – de identificare şi interpretare a unui text la prima vedere din opera lui scriitorului. 

Premiile au constat în pachete de cărți. 

 

10. Concursul de volume colective de proză adresat liceenilor Ionel Teodoreanu 

urmăreşte 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. 

La ediţia 2016/2017 au fost acceptate în concurs patru volume, în care au publicat 41 de elevi. 

Juriul, alcătuit din scriitori şi universitari ieşeni, a premiat creativitatea, originalitatea, 

claritatea, corectitudinea în exprimare şi forma lucrării.  

Laureații ediției a IV-a au fost: Cel mai bun volum - „Ecouri mute” (Colegiul Național 

„Emil Racoviță” Iași, coordonator prof. Mihaela Vlioncu); Cea mai bună proză - Sorana 

Maria Mănucă (Colegiul Naţional Iași), pentru lucrarea „Nocturne”, din volumul „Măşti ale 

sufletului”, coordonator prof. Gabriela Petrache. 

 

11. Gala cărții ieșene: Sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor 

și Ziua Bibliotecarului din România, Ediția a VII-a, 2017 

 Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de autor se sărbătoreşte anual pe 23 aprilie, la 

iniţiativa UNESCO, în scopul încurajării lecturii, publicării şi a dreptului de autor. Deviza 

acestei sărbători mondiale este: „lectura pentru toţi”. Prima astfel de manifestare s-a 

desfăşurat în anul 1996. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, ea coincide cu data morții, în 

aceeași zi și același an (23 aprilie 1616), a doi titani ai literaturii universale: William 

Shakespeare și Miguel de Cervantes. În România, prin Legea 81 din 26 iunie 2014, ziua de 23 
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aprilie a fost decretată drept „Ziua Cărții”, iar din 2005, considerând că lectura şi cartea nu pot 

fi gândite în afara bibliotecilor şi a bibliotecarilor, prin Hotărârea de Guvern nr. 293 din 14 

aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată și „Ziua Bibliotecarului din România”. 

Începând cu anul 2011, în urma propunerii înaintate de către Biblioteca Județeană „Gh. 

Asachi”, Consiliul Județean hotărăște, prin HCJ nr. 133/29.04.2011, instituirea unui Premiu 

anual şi a unei Diplome de Excelenţă pentru Cel mai bun bibliotecar şi pentru Cea mai bună 

bibliotecă publică din judeţul Iaşi și Premiul de recunoștință pentru un bibliotecar retras din 

activitate, care vor fi acordate în fiecare an, cu ocazia Zilei Bibliotecarului din România, pe 

23 aprilie. Astfel, an de an, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” și Consiliul Județean Iași au 

marcat această zi prin acțiuni de omagiere a cărții, autorilor, editorilor, librarilor, cititorilor și 

implicit a bibliotecarilor și printr-o festivitate de acordare a premiilor pentru activitatea din 

anul anterior. 

În 2017, Gala cărții ieșene, eveniment ocazionat de sărbătorirea Zilei Mondiale a 

Cărţii şi a Dreptului de autor și a Zilei Bibliotecarului din România a avut loc sâmbătă, 

22 aprilie 2017, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, în cadrul 

căreia au fost premiate performanțele bibliotecarilor din municipiul și județul Iași și cele mai 

valoroase edituri locale furnizoare de depozit legal, după cum urmează: Diplomă de Excelență 

pentru Carte ştiinţifică editată în anul 2016 – Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi; Diplomă de Excelență pentru Carte şcolară editată în anul 2016 – Editura Gama  din Iaşi; 

Diplomă de Excelență pentru Carte de ficţiune editată în anul 2016 – Editura Polirom din Iași; 

Diplomă de Recunoștință în semn de apreciere pentru întreaga activitate în slujba cărții și a 

bibliotecii de-a lungul multor decenii - Cezara Gherghel, bibliotecar pensionar de la 

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași; Diplomă de Recunoștință în 

semn de mulțumire pentru donația generoasă de carte Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din 

Iași – Minel Marcu; Diplomă de Excelență pentru Cel mai bun bibliotecar în anul 2016 – 

Elena Crăcană, bibliotecar la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași și Ines-Andreea 

Toader, bibliotecar la Colegiul Național „G. Ibrăileanu” din Iași; Diplomă de Excelență 

pentru Cel mai bun bibliotecar în anul 2016 – Ioana Gafton de la Biblioteca Centrală 

Universitară „Mihai Eminescu” din Iași; Diplomă de Excelență pentru Cel mai bun bibliotecar 

în anul 2016 - Elena Zanet de la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iași; Diplomă de 

Excelență pentru Cea mai bună bibliotecă publică din județul Iași în anul 2016 – Biblioteca 

Publică Ciurea, bibliotecar Maria Zamfirache. 

 

12. Festivalul Teodorenii, ediţia a IV-a, 2017 

A patra ediție a Festivalului „Teodorenii” s-a desfășurat în perioada 7-9 decembrie 2017. 

Scopul festivalului este celebrarea contribuției deosebite a celor doi frați Teodoreanu, Ionel și 

Păstorel, la viața culturală ieșeană, concomitent cu punerea în valoare a genurilor literare în 

care au excelat cei doi și a modului „moldovenesc” de viață descris în opera lor. Tema ediției, 

intitulată „Povești cu vânători, pescari și gurmanzi”, a atras după sine participanți pe măsură. 
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Prezenţa estimată la activităţile desfăşurate în cele trei zile fiind de peste 1200 de persoane.  

Pe parcursul celor trei zile, în cele patru locaţii s-au derulat 25 de activităţi pentru public: 

conferinţe, dezbateri, concursuri de creaţie plastică şi literară pentru elevi, întâlniri cu 

scriitorii invitați, lansări de carte, expoziţii tematice. Parteneri principali au fost: Muzeul 

Național al Literaturii Române, Iași; Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi”, Iași; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” din Iași;c Editura Junimea - Clubul „Junimea-Scriptor”; Asociația Literară „Păstorel” 

Iași; Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv Iași – AVPS L.R. Hunters Iași; ApaVital SA 

Iași Carmangeria „La Cimpoeșu” Mircești; Organizația Somelierilor din România; Ospătăria 

„Ulița Veche”. Parteneri instituționali: Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi; Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași; Colegiul Național „Emil Racoviță”, 

Iași; Colegiul Național, Iași; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași; Liceul Teoretic 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași; Școala Primară F.E.G., Iași; Școala Primară „Gheorghe Asachi”, 

Iași; Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași; Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, 

Iași  

La eveniment au fost invitaţi scriitori, editori, universitari şi manageri culturali: Dănuţ 

Ungureanu, Michael Haulică, Anamaria Ionescu, Horia Ursu, Ionuț Bănuță, Ioan Holban, 

Valeriu Stancu, Valentin Talpalaru, Lucian Vasiliu, Mihai Batog Bujeniță, Mircea Radu 

Iacoban, Sorin Roșca, Ovidiu Dunăreanu, Dan Petrușcă, Conf. univ. dr. Claudia Costin, Prof. 

univ. dr. Vasile Spiridon, Prof. dr. Gheorghe Iorga, Conf. univ. dr. Ioan Milică, Lect. univ. dr. 

Sorin Mocanu, Conf. univ. dr. Emanuela Ilie, Prof. dr. Mihai Gabriel Capșa, Prof. dr. Simona 

Șova. 

Raportul detaliat este prezentat în Anexa 13. 

 

13. Revista Asachiana este editată de Compartimentul Editură. Membrii Consiliului 

ştiinţific al revistei îşi dau acordul asupra publicării textelor. 

Revista este semestrială, în 2017 fiind editate numerele 6 și 7. Contributorii provin din 

rândul personalului de specialitate al bibliotecii, cât şi din exterior: cadre didactice, 

universitari, doctoranzi, cercetători şi scriitori. 

 

Alte proiecte proprii realizate în cadrul programelor  

În afară de proiectele cuprinse în Planul minimal, Biblioteca Județeană Iași a mai iniţiat 

sau s-a implicat în calitate de partener într-o serie de activităţi, ca de exemplu: participarea la 

târgurile și festivalurile care se organizează în Iași (Târgul de carte Librex, Festivalul 

Internațional de Literatură și Traducere, „Festivalul Luminii”, „Orășelul Copiilor”, Șotron 

etc.), proiectele organizate în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Serviciul 

Voluntar de Ambulanță și Societatea de Cruce Roșie, Programul Național „Școala Altfel” și 

proiectele naționale sub egida ANBPR sau/și organizate în parteneriat cu alte biblioteci 

județene sau ONG-uri, precum Programul de orientare în carieră pentru elevii de liceu 
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„Opening Opportunities”, Concursul Național de lectură „Bătălia cărților”, Campania 

Națională „Nocturna Bibliotecilor” etc. 

În cele ce urmează le vom enumera pe cele mai importante: 

 

Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine! este o inițiativă a Bibliotecii 

Județene Iași, partener principal fiind Centrul Diecezan Caritas Iași și își propune să vină în 

sprijinul persoanelor aflate în imposibilitatea de a se deplasa, din motive medicale sau din alte 

cauze, prin împrumutul cărților la domiciliul lor. Pentru a beneficia de acest serviciu, 

persoanele trebuie să fie în evidența unei instituții/ONG care are ca specific activitatea de 

asistență socială. În acest proiect au fost organizate și activități cultural-educative care au ca 

scop dezvoltarea caracterului intergenerațional societal: copiii, tinerii, bătrânii și adulții. 

Proiectul a fost lansat în luna aprilie 2017 și până la finalul anului au fost derulate șase 

activități la care au participat peste 150 de persoane de toate vârstele. 

 

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 2017 au 

fost 40 de astfel de activităţi, la care au participat aproape 1300 de elevi de toate nivelurile 

(preșcolar/primar/gimnazial/liceal). 

 

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 2017, la filialele bibliotecii şi la 

Secţia pentru Copii au fost organizate o serie de activităţi destinate exclusiv elevilor: sesiuni 

de citit cu voce tare pentru preșcolari, cluburi de lectură, ateliere de pictură, ateliere de 

dezvoltare personală prin teatru, vizionări de filme, sesiuni de sport în aer liber, jocuri 

interactive de cultură generală și ateliere experimentale de combinații chimice simple. 

Participanţi: 1200 de copii de vârstă preşcolară şi de clasele I-VIII la 106 de 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. Ediția din 

2017 s-a desfășurat în seara zilei de 29 septembrie, începând cu ora 17.00, la sediul central. 

Sub genericul „Bucuria lecturii se recâștigă la bibliotecă” 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, momente lirice, lecții de astronomie, sesiuni sportive și teatru senzorial. Cu aceeași 

ocazie, partenerii, colaboratorii și voluntarii cei mai activi în anul 2017 au primit diplome de 

excelență.  Până la ora 22.00 au participat la activități circa 175 de persoane. 
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Şcoala Altfel. Manifestările prilejuite de Săptămâna Şcoala Altfel au inclus ateliere 

interactive, vizite la bibliotecă, ore de lectură şi concursuri ad-hoc. Organizate în parteneriat 

cu instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee), la sediul central 

şi la filialele bibliotecii sau în şcoli, activităţile incluse în acest program au totalizat peste 

1500 de participanţi. 

 

Copiii singuri acasă este un proiect derulat 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 și fac parte din programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării 

minorilor şi vizează conturarea unui bagaj informaţional despre siguranţa personală şi a 

bunurilor în principal. Proiectul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2016 - iulie 2017, 

reprezentanţii bibliotecii implicaţi în proiect oferind informaţii privind modalitatea de 

petrecere a timpului liber la bibliotecă. 

 

Opening Opportunities este un program de încurajare a carierelor în computer science 

prin mentorat, pentru liceeni, creat de Asociația Techsoup România în cadrul programului 

global Microsoft YouthSpark. La evenimentul de lansare de la Iași au participat peste 300 de 

elevi şi profesori – cifră record la nivel național – de la 13 instituții de învățământ din Iași: 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, 

Colegiul Național, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Garabet 

Ibrăileanu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Liceul 

Teoretic „Miron Costin”, Colegiul „Richard Wurmbrand”, Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, Colegiul Economic Administrativ, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” și Colegiul 

Tehnic „Gh. Asachi”. Elevii au primit informații despre următoarele etape ale programului, 

care se va încheia  în luna iunie și care va cuprinde seminarii online publice, totul cu scopul 

de a oferi elevilor de liceu informații actuale despre piața muncii și care sunt abilitățile și 

cunoștințele necesare în acest mediu dinamic. S-a discutat despre oportunităţi de carieră și 

despre cum să îţi croiești un drum prin labirintul de opţiuni, dar și despre cum să fii propriul 

tău lider. Elevii selectați în proiect vor învăța aplicat cum se dezvoltă un proiect de computer 

science și să simuleze timp de 6 luni munca într-o companie IT: vor căpăta cunoștințe atât de 

programare, cât și de vânzare, project management, prezentare etc.. La sfârșitul celor 6 luni, 

echipele finaliste alese de un juriu mixt de profesioniști își vor prezenta proiectele la sediul 

Microsoft România, în cadrul evenimentului Demo Days. 

 

Concursul naţional de lectură „Bătălia Cărţilor”, Ediția a IV-a, 2017 este o inițiativă a 

Bibliotecii Județene „O. Goga” din Cluj și se desfășoară în bibliotecile județene din întreaga 



     BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  Gh. Asachi  IAŞI                                                                                                                               Raport de activitate 2013- 2017 

 67 

țară, prin intermediul Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR). Pe lângă popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescen-

ţilor, concursul are ca obiectiv însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de 

lectură: înţelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula 

opinii, argumente şi interpretări proprii în scris (întocmirea unei fişe de lectură sau a unui 

portofoliu digital) şi oral, în cadrul unei dezbateri. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: 

11-13 ani și 14-18 ani. Participanții înscrişi au avut de citit zece cărți şi de întocmit fişe de 

lectură pentru fiecare, dând și calificative de la 1 la 5 în carnetul de lectură primit. Finala 

etapei locale de la Iași a avut loc pe 21 octombrie, cei 17 finaliști au încercat să convingă 

juriul, dar și pe ceilalți concurenți, susţinând cartea preferată printr-un discurs. La concurs     

s-au înscris 67 de concurenți pentru secțiunea 11-13 ani și 50 la secțiunea 14-18 ani, însă au 

ajuns în finală 17 (11 copii și 6 adolescenți). 

 

În 2017 au fost organizate evenimente cu ocazia marcării unor importante zile, sărbăto-

rite şi la nivel internaţional: Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, Ziua Francofoniei, 

Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Internațională a Educației. La aceste activităţi au 

participat  cca 450 de persoane. 

 

8. Alte evenimente: participări la festivaluri și târguri 

În 2017, Biblioteca Judeţeană s-a alăturat celor mai importante mari târguri şi festivaluri 

desfăşurate în Iaşi (Târgul de carte Librex 2017, Festivalul Luminii, Orășelul copiilor, 

Șotron, FILIT, FITPT) 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 Muzică Librex, ediţia a XXV-a, 2017 – organizat în inter-

valul 10-14 mai, în Atrium, 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. 

Reprezentanții bibliotecii au interacționat cu peste 600 de persoane interesate de oferta 

culturală şi de serviciile oferite, fiind eliberate și 58 de permise de intrare. Tot în cadrul 

acestui eveniment s-au desfășurat și o serie de activități: conferința-dezbatere „Există o 

literatură pentru adolescenți?”, susținută de lect. univ. dr. Livia Iacob de la Facultatea de 

Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și două cluburi de lectură. 

 

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret de la Chișinău, ediția a XXI-

a, a avut loc în perioada 11-14 mai 2017, la Chișinău. Evenimentul este organizat de Secţia 
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Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret 

(IBBY), Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” și alte instituții din Republica Moldova și a 

reunit edituri din Republica Moldova, România (cinci edituri ieșene), Ucraina, Rusia, China, 

Ungaria, Franța, Germania, Polonia și Lituania, care și-au prezentat activitatea în domeniul 

cărţii pentru copii şi tineret, al publicaţiilor de referinţă, manualelor şi cărţilor din bibliografia 

şcolară. Biblioteca Județeană Iași a avut oportunitatea de a promova atât oferta culturală, cât 

și moștenirea istorico-culturală a Iașului. 

 

Festivalul Luminii – este un eveniment organizat anual de către membrii Organizației 

Naționale „Cercetașii României” și tinerii voluntari locali. În 2017, în Iaşi a fost organizat 

sâmbătă, 13 mai 2017, în Parcul Copou. Deşi vremea nu a fost foarte prietenoasă, în cele trei 

ore, la standul bibliotecii, 60 de copii și tineri au interacţionat cu reprezentanţii şi voluntarii 

bibliotecii. 

 

Șotron. Târg de cărți, jocuri și distracții – eveniment anual organizat de Muzeul 

Național al Literaturii Române Iași, un adevărat tur de forță al activităților cultural-educative 

dedicate publicului tânăr și foarte tânăr. Ediția a IV-a a avut loc în perioada 2-4 iunie 2017, în 

grădina Casei Pogor. În cele trei zile, Biblioteca Județeană a derulat acti-vitatea „Lectură și 

joc în aer liber – citim, colorăm, desenăm și ne jucăm”. 

 

Orăşelul Copiilor – este un eveniment organizat de Asociația Studențească AMiCUS 

Iași în colaborare cu Primăria Municipiului Iași și își propune să trezească și să dezvolte 

spiritul civic al celor mici, învățându-i mai multe despre entitățile care stau la baza bunei 

funcționări a societății. Organizat duminică, 18 iunie 2017, în intervalul orar 15.00 - 20.00, în 

grădina de la Palas Iași, standul Bibliotecii „Gh. Asachi” din „Orășel” a fost vizitat de peste 

700 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 13 ani, care au primit informații despre bibliotecă și 

despre oferta culturală, în special despre serviciile adresate lor, iar mai bine de 40 au optat 

pentru un permis de intrare. Voluntarii bibliotecii au antrenat tinerii vizitatori în diverse jocuri 

educative și distractive: ateliere de origami, book-crossing,  jocuri de atenție sau lecturi din 

volumele expuse. Efortul tinerilor a fost răsplătit cu premii constând în obiecte promoționale. 

 

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), Ediția a V-a, 4 - 8 

octombrie 2017, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, a avut în premieră 

și o secțiune dedicată genului Fantasy. Casa „Fantasy” a fost găzduită de Biblioteca 

Județeană „Gh. Asachi” la Filiala „Ion Creangă” de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Timp 

de cinci zile, publicul a avut ocazia de a participa la proiecții de filme și la întâlniri cu scriitori 

români, reprezentanți ai genului fantasy: Marian Coman, Dănuț Ungureanu, Michael Haulică, 

Florin Chirculescu și Alexandru Lamba. 
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Participanți: cca 680 la 10 activități timp  de cinci zile. 

Raportul complet al FILIT este prezentat în Anexa 14. 

 

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPT), Ediția a X-

a,  5 - 12 octombrie 2017, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași, s-a 

desfășurat sub genericul tematic „Orizonturi”, reunind invitați din toate zările. În calitate de 

partener, Biblioteca Județeană Iași, prin Compartimentul American Corner, a organizat în o 

întâlnire cu artiștii de la „Bread and Puppet Theater”, aflați pentru prima oară în România. 
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