SERVICIUL DE BIBLIOTECA MOBILĂ
ÎN JUDEŢUL CLUJ
(I)
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, prin preocuparea constantă
pe care o are pentru dezvoltarea de servicii noi pentru populaţie, va înfiinţa, în
scurt timp, Serviciul de Bibliotecă Mobilă în Judeţul Cluj , care se va desfaşura
cu ajutorul unui BIBLIOBUS special amenajat pentru activităţi de bibliotecă.
Serviciul ia fiinţă ca urmare a proiectului de cooperare dintre Consiliul
Judeţean Cluj prin Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” şi Consiliul General
Allier, Franţa şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Franţa prin
Mediateca Depatamentală Allier.
Ca urmare a Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Cluj şi
Consiliul General Allier şi în urma vizitei de documentare efectuate la
Mediateca Allier am gândit, împreună cu partea franceza, modul în care putem
realiza proiectul „Serviciul de Bibliotecă Mobilă în Judeţul Cluj”, proiect care
se înscrie în cadrul cooperării descentralizate Cluj - Allier.
Proiectul pe care îl propunem comunităţilor clujene este primul proiect
european din România prin care un consiliu judeţean se implică în înfiinţarea,
finanţarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului de bibliotecă mobilă în judeţ.
Acest serviciu nou de bibliotecă se adresează în egală măsură atât populaţiei din
mediul rural cât şi populaţiei din cartierele clujene în care Biblioteca „Octavian
Goga” nu are filiale.
El are ca scop facilitarea accesului la informare şi cunoaştere a populaţiei
din comunele judeţului Cluj prin suplimentarea şi diversificarea ofertei de
documente a bibliotecilor publice din mediul rural cu acele categorii de
documente considerate deficitare sau inaccesibile ca posibilităţi de procurare.
Oferta include cărţi de referinţă, cărti în limba franceză şi traduceri din
limba franceză, cărţi pentru învăţarea limbii franceze şi a altor limbi straine,
cărti din domeniul calculatoarelor şi al ştiinţelor agricole, cărţi pentru copii,
documente multimedia şi electronice ş.a.. Din analiza făcută la nivelul judeţului
s-a constatat că aceste categorii de documente sunt deficitare. În colecţiile
bibliotecilor comunale predomină acum bibliografia şcolară şi literatura
beletristică.
Documentele asigurate prin biblioteca mobilă se predau în regim de
împrumut interbibliotecar şi vor fi gestionate de către bibliotecarii din
bibliotecile comunale.

Pentru clujenii din cartierele: Grigorescu, Someşeni, Dâmbu Rotund şi
Zona Gării se realizează o mai veche dorinţă a lor, aceea de a avea biblioteca
mai aproape de casă.
Prin acest serviciu le vor fi asigurate toate condiţiile de informare şi
împrumut pe care biblioteca le oferă la sediul central şi la filiale, deoarece
BIBILOBUSUL va fi conectat la internet, iar înscrierea utilizatorilor,
împrumutul şi restituirea documentelor se realizează în sistem automatizat, la fel
ca la toate punctele noastre de servicii.
Primaria şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca au susţinut de la
început proiectul, asigurând o parte din fondurile necesare constituirii colecţiei
de documente care vor forma biblioteca mobilă.
Pentru implementarea Serviciului de Bibliotecă Mobilă în Judeţul Cluj sau parcurs deja cateva etape: asigurarea finanţării de către partenerii implicaţi,
achiziţionarea bibliobusului, pregatirea personalului, iniţierea demersurilor
pentru stabilirea locurilor de staţionare a bibliobusului.
Sunt în curs de finalizare: achiziţionarea şi prelucrarera documentelor şi
amenajarea bibliobusului urmând ca apoi să aiba loc instruirea bibliotecarilor
care vor lucra în acest proiect. Programul de formare profesională va fi susţinut
de colegii de la Mediatea Departamentală Allier.
Realizarea serviciului itinerant de bibliotecă va permite dezvoltarea
durabilă a lecturii publice în judeţul Cluj deoarece prin oferta sa
BIBLIOBUSUL va avea rolul de centru de resurse pentru populaţie, va
contribui la diminuarea decalajelor dintre zonele urbane şi cele rurale ale
judeţului şi ne va permite armonizarea cu practicile europene în domeniu.
Realizat printr-o reuşită colaborare româno-franceză el ilustrează
dinamica francofoniei în Romania şi afirmă interesul nostru pentru limba şi
cultura franceză.
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