RAPORT DE ACTIVITATE
al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” pe anul 2010
1. Misiunea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” este aceea de a servi interesele de
informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Cluj-Napoca şi
judeţul Cluj, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin
bazele de date şi colecţiile proprii. Prin întreaga sa activitate biblioteca contribuie la creşterea
nivelului de cultură şi civilizaţie al populaţiei deservite, fiind un pol important în procesul de
educaţie permanentă.
Obiectivele stabilite ca prioritare pentru anul 2010 sunt:
-

Creşterea calităţii serviciilor bibliotecii prin organizarea şi extinderea spaţiilor
pentru public la Sediul Central, la filialele de cartier şi prin Biblioteca Mobilă;

-

Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi
educaţional;

-

Promovarea imaginii bibliotecii, a serviciilor şi produselor de informare
realizate în vederea creşterii numărului de utilizatori.

2. Principalii indicatorii cantitativi de performanţă realizaţi în perioada de raportare sunt:
ACHIZIŢIA DE DOCUMENTE 2010
DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE ŞI PRELUCRATE

11.225

Cărţi (număr volume)

9.761

Cărţi (nr. titluri)

5.823

Nr.exemplare/titlu carte

1,68

Publicaţii seriale (nr. unităţi de evidenţă)

875

Manuscrise

-

Documente audiovizuale

215

Documente electronice

374

Alte documente noncarte

-

Au fost achiziţionate mai puţine documente cu cca. 4000 decât în anul 2009, scăderea
datorându-se diminuării bugetului pentru achiziţii.
www.bjc.ro

Calea Dorobanţilor, nr. 104, 400691, Cluj-Napoca, România
Telefon: +40-264-430323; +40-264-595815, Fax: +40-264-595428
E-mail: bjc@bjc.ro

Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt:
o 1294 vizite/zi
o 1864 documente împrumutate/zi
Utilizatori şi utilizare
I. Utilizarea bibliotecii direct
Utilizatori activi

29.985

Utilizatori noi

6.325

Vizite la biblioteca

329.806

Documente împrumutate

473.559

Informaţii şi referinţe bibliografice
Sesiuni Internet în incinta bibliotecii

2.346
123.233

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de biblioteca
1. Filiala Bibliosan (Filială în incinta Spitalului de Recuperare)
Utilizatori activi

932

Utilizatori noi

575

Vizite

6.935

Documente împrumutate

6.820

Informaţii oferite

2.429

2. Biblioteca Mobilă
Număr de biblioteci vizitate

-

Numărul de documente împrumutate

-

III. Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin pagina WEB)
Număr de vizite
Număr de documente consultate
Prelungiri ale termenului de împrumut prin e-mail

137.139
1.049.070
3.623

Rezervări de titluri prin e-mail

607

Referinţe bibliografice prin e-mail

67

S-a constat o creştere a numărului de vizite directe la bibliotecă faţă de anul 2009, în
condiţiile în care cartea nouă a fost în număr mai redus, datorită diminuării fondurilor pentru
achiziţie, iar spaţiile pentru public au fost aceleaşi, pentru amenajarea lor s-a încheiat în a doua
jumătate a anului.
În anul 2010 nu au fost făcute turnee cu bibliobusul din cauza blocării postului de şofer şi
a diminuării bugetului, fapt ce nu a permis plata unui colaborator.
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Indicatori culturali realizaţi
Propuşi pentru
2010
15

Realizaţi în
2010
19

1. Număr de activităţi/ programe de educaţie permanentă,
inclusiv de formare profesională continuă
2. Număr programe/ proiecte/ acţiuni de conservare, promovare
10
10
şi transmitere a valorilor morale, culturale, artistice comunitare,
naţionale şi/sau universale, a obiceiurilor, tradiţiilor şi
meşteşugurilor, organizate sau susţinute
3. Studii/ cercetări/ activităţi de documentare/ monografii/
9
6
bibliografii/ lucrări editate
4. Număr de activităţi/ manifestări cultural-artistice
70
71
5. Alte manifestări culturale: expoziţii, seminarii, conferinţe,
265
270
cercuri, concursuri, programe de vacanţă
6. Evidenţa patrimoniului: clasare, informatizare, baze de date
(după caz)
7. Număr de apariţii în presa scrisă şi audiovizuală
200
217
8. Materiale de promovare
150
168
9. Numărul parteneriatelor realizate
45
71
10. Realizarea unor studii vizând satisfacţia faţă de serviciile
3
1
bibliotecii
11. Perfecţionarea personalului
10
27
- numărul de angajaţi care au urmat forme de perfecţionare
certificate
- numărul total de zile
100
110
- tipul de cursuri
3
7
Studiile vizând satisfacţia faţă de serviciile bibliotecii nu au fost realizate deoarece

partenerul propunător, Universitatea „Babeş-Bolyai” nu a primit finanţare pentru derularea
acestui proiect.
3. Prezentarea principalelor proiecte şi programe desfăşurate


Continuarea lucrărilor de construcţii la „Centrul Public de Informare”

Finalizarea amenajării secţiilor din sediul central şi inaugurarea acestora în 21 decembrie
2010. Au fost amenajate şi organizate următoarele spaţii noi:
-

Sala de lectură a secţiei pentru copii - parter est,

-

Secţia de împrumut pentru adulţi – etajele 2, 3 şi 4 est,

-

Sala de artă – etajul 5 est,

-

Sala de referinţe şi presă, Serviciul pentru persoane cu deficienţe de vedere,
Centrul judeţean de formare Biblionet, toate situate la parterul clădirii,

-

Sălile de lectură şi informare – etajele 1, 2 şi 3 vest,

-

Secţia Colecţii speciale – Memorie şi cunoaştere locală – etajul 4 vest,

-

American Corner Cluj-Napoca – etajul 5 vest,

-

Sala media – etajul 7 vest,

-

Spaţiu de recreere şi loisir, loc pentru ateliere de lucru pe grupe mici – etajul 3
tronson centru,

-

Sală de curs – etajul 4 tronson centru.
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Spaţii recent inaugurate la sediul central al bibliotecii
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Dezvoltarea bibliotecii ca centru educaţional şi cultural
 Programele de educaţie permanentă
Afirmând rolul bibliotecii de important centru pentru desfăşurarea activităţilor de

educaţie permanentă pentru toate categoriile de vârstă, în anul 2010 s-au organizat şi desfăşurat
numeroase activităţi în cadrul celor 147 de protocoale de colaborare cu instituţii din municipiul
Cluj-Napoca.
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 Proiectul Memorie şi cunoaştere locală
Proiectul a demarat în anul 2008 şi în ideea educării tinerilor în spiritul respectului faţă de
trecutul şi prezentul comunităţii, faţă de valorile şi tradiţiile locale este continuat cu noi
înregistrări în baza de date on-line. Numărul de accesări ale bazei de date în 2010 au fost de
peste 10.000.
Baza de date este accesibilă publicului la adresa web:
http://www.bjc.ro:8280/wiki/index.php/Pagina_principal%C4%83
 Activităţi în cadrul proiectelor europene
Proiectul european EuropeanaLocal - Biblioteca digitală europeană locală a fost
continuat în anul 2010 prin adăugarea de noi documente digitale în portalul construit în cadrul
proiectului. În luna iunie Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, în calitate de coordonator
pentru România al proiectului Europeana Local, a organizat Conferinţa Naţională de diseminare
cu tema Digitizarea – o prioritate pentru instituţiile culturale în secolul 21?
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Bibliotecii Naţionale a României, al Asociaţiei
Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi s-a bucurat de
participarea reprezentanţilor consorţiului Europeana Local din Anglia, precum şi cei ai portalului
Europeana şi a peste 90 de specialişti din toate tipurile de biblioteci din ţară.

O bogată activitate educativă pentru copii a fost organizată în cadrul programului
PICCOLINGO IN ACŢIUNE al Uniunii Europene, ce a avut ca scop promovarea învăţării
limbilor străine de la vârste foarte mici.

6

 Activităţi de colaborare internaţională
În cadrul parteneriatului de cooperare dintre Judeţul Malopolska şi Judeţul Cluj,
biblioteca a organizat împreună cu Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK din Cracovia şi
Biblioteca Judeţeană din Cracovia, în cadrul proiectului „Ce ştii tu despre Polonia?” mai multe
activităţi:
- Concursul de eseuri „Să-ţi spun o poveste interesantă” ;
- Concursul de artă pentru copii „Peisajul Polonez” ;
- Concursul de montaje audio vizuale „Povestiri fotografice despre Polonia” ;
- Deschiderea Colţului polonez cu donaţiile de documente primite în cadrul proiectului.

Proiectul a fost finanţat integral de Ministerul de Externe al Poloniei.
Parteneriatul cu Biblioteca TRANSILVANIA din Chişinău a continuat şi în anul 2010 cu
un schimb profesional şi o donaţie de documente pentru biblioteca din Chişinău.
 Programul Biblionet în judeţul Cluj
Bibliotecile publice din judeţul Cluj au intrat în programul Biblionet - Lumea în
biblioteca mea, la 25 martie 2010.
Biblionet este un program de cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit la
informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România, mai ales în
mediul rural, unde bibliotecile sunt neglijate şi subfinanţate. Prin cursurile de formare şi
tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii noi şi moderne în
comunităţile locale.
Prin acest program 20 de biblioteci din judeţul Cluj au beneficiat de o finanţare de
654.688,88 lei, constând în echipamente de ultimă generaţie, software şi cursuri pentru
bibliotecari. A fost donat prin acest program şi un soft educaţional.
Bibliotecile selectate în acest program sunt cele din: Turda, Dej, Gherla, Huedin, Câmpia
Turzii, Aiton, Borşa, Cămăraşu, Câţcău, Chiuieşti, Jucu, Luna, Măguri Răcătău, Mihai Viteazu,
Negreni, Mociu, Poieni, Recea Cristur, Săcuieu şi Sănduleşti.
Serviciul de calculatoare cu internet pentru public oferit prin acest program a demarat
din luna noiembrie.
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 Programul de manifestări şi evenimente culturale
Au fost organizate 718 activităţi la care au participat 14.633 de persoane.
Anul editorial clujean, aflat la ediţia a 4-a
Prin organizarea acestui eveniment, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” îşi împlineşte
menirea de păstrator al memoriei şi culturii locale, de promotor al culturii scrise în judeţul Cluj.
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor, aflată la a 6-a ediţie a cuprins şi în acest an o serie
de activităţi organizate pentru public, în toate bibliotecile din judeţul Cluj, care au promovat
biblioteca şi pe bibliotecar.
Concursul de desene „Eroii cărţilor citite”, aflat la ediţia 38 a adunat peste 1300 de
desene din care 80 au fost premiate.
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Activitatea culturală tradiţională desfăşurată la bibliotecă a fost completată printr-o serie
activităţi şi programe noi dintre care amintesc:


Figuri universitare clujene:D. D. Roşca - filosof şi profesor universitar invitat prof. universitar dr. Vasile Muscă.



“Martiri ai neamului românesc - Iuliu Hossu”- cardinal greco-catolic –
evocare. Invitaţi: conf. univ. dr. Alin Sebastian Tat, pr. Horaţiu Cipleu.



Figuri universitare clujene: Ioan Aurel Pop, istoric, academician.



Ultimii primitivi - note de călătorie şi documentar, prezintă Hanna Bota şi
lansarea volumului de poezii Poeme pentru Yerutonga - autor Hanna Bota.
Invitat: Ovidiu Pecican, scriitor.



Figuri universitare clujene: Victor Papilian. Invitaţi: Mircea Popa-critic
literar, Constantin Cubleşan- scriitor, Anca Băltaru- lt. col.dr.



Ziua internaţională a francofoniei: autori francezi în colecţiile bibliotecii.



Alessandro Manzoni - 225 de ani de la naşterea scriitorului italian. Invitat:
prof. Laszlo Alexandru.



Asistenţa metodică şi de specialitate pentru bibliotecile publice din judeţul Cluj

Pentru cei 86 de bibliotecari din judeţ au fost organizate trei întâlniri profesionale
(februarie, mai şi iunie 2010) în care s-a analizat activitatea desfăşurată în anul 2009, programul
Biblionet, dificultăţile întâmpinate în obţinerea de resurse necesare derulării activităţii.
Au fost organizate 3 serii de cursuri, de câte o săptămână, în cadrul programului Biblionet
pentru 25 de bibliotecari din judeţ, începând cu luna septembrie.



Satisfacţia utilizatorilor faţă de serviciile bibliotecii

Gradul de apreciere al utilizatorilor pentru serviciile oferite a fost măsurat numai pentru
resursele web oferite on-line, el situându-se peste indicatorul „bun”, spre „foarte bun”.


Promovarea imaginii bibliotecii şi mediatizarea activităţilor

Acest obiectiv s-a realizat în principal printr-o acţiune concertată pe trei planuri, la fel ca
şi în anul precedent:
a. Prin creşterea calităţii serviciilor oferite (extinderea spaţiilor pentru
public la sediul central şi reorganizarea spaţiilor la filialele de cartier)

9

b. Pe Internet, prin pagina web a bibliotecii www.bjc.ro şi prin postul de
radio BibliotecaRadio, care s-a dovedit a fi unul din mijloacele cele mai
eficiente de promovare a bibliotecii şi de informare a ascultătorilor despre
activităţile organizate de bibliotecă, interviuri cu personalităţi locale, ştiri
culturale. www.bibliotecaradio.ro, au avut loc peste 212 de emisiuni, au
fost înregistraţi peste 10.000 de ascultători.
c. Prin manifestările culturale şi educative realizate la care a participat un
public numeros.
4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe
Mii lei
Indicator
Total personal
Personal de specialitate
Personal administrativ şi de întreţinere
Sume defalcate din impozitul pe venit (buget)
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile
Cheltuieli de capital Centrul Public de Informare
Sume din fondul de rulment
Cheltuieli de capital Centrul Public de Informare
Proiecte
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile

Programat
97
77
20
3.101,55
3.101,55
2.265,75
835,80
350
100
250

Realizat
81
64
17
3.023,39
3.023,39
2.193,85
829,54
141,54
45,48
96,06

Proiecte
Mii lei
Proiect

Plăţi

Sold iniţial

Incasari

LIBER-IMMS

42,90

-

42,88

0,02

ENTITLE

0,17

6,99

1,28

5,88

Europeana Local

77,34

-

62,31

15,03

-

30,77

30,77

-

4,32

-

4,30

0,02

124,73

37,76

141,54

20,95

AMERICAN CORNER
BIBLIOBUS
TOTAL

Sold final

Director interimar,
SORINA STANCA
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