2013

BIBLIOTECA
JUDEŢEANĂ
„OCTAVIAN
GOGA”

RAPORT DE ACTIVITATE

1. Misiunea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” este 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 îşi propune satisfacerea într-o măsură cât
mai mare a nevoilor pe care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul culturii.
Obiectivele prioritare ale anului 2013 au fost:
-

Consolidarea rolului bibliotecii ca pol cultural în rândul comunităţii deservite;
Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi
educaţional;
Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali ai bibliotecii;
Adecvarea serviciilor bibliotecii la cerinţele utilizatorilor;
Asigurarea progresului în procesul de modernizare a serviciilor oferite prin
dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului;
Extinderea serviciilor oferite la nivelul judeţului Cluj prin Biblioteca mobilă;
Dezvoltarea reţelei judeţene de biblioteci publice;
Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG-uri,
universităţi, instituţii culturale;
Promovarea şi implementarea proiectelor inovative şi a celor cu finanţare externă.
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2. În acord cu aceste obiective, indicatorii cantitativi de performanţă realizaţi în perioada
de raportare sunt:
ACHIZIŢIA DE DOCUMENTE 2013
DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE ŞI PRELUCRATE
Cărţi (număr volume)

8.979
7.246

Cărţi (nr. titluri)

cca. 4.200

Nr. exemplare/titlu carte

aprox. 1,73

Publicaţii seriale (nr. unităţi de evidenţă)
Manuscrise

787
-

Documente audiovizuale

147

Documente electronice

799

Alte documente noncarte

-

Au fost achiziţionate documente pentru colecţiile bibliotecii în valoare de 110.000 lei din
alocaţii bugetare, 7.000 lei din venituri proprii şi 16.000 lei din proiecte.
Achiziţia de documente nou apărute, necesare bunei desfăşurări a activităţii de bază a
bibliotecii, a fost mai mică decât prevede Legea nr. 334/2002, Art. 40, alineatul (12), din cauza
alocaţiilor bugetare mai mici. Potrivit legii, creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de
minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. Dacă ne raportăm la populaţia
municipiului Cluj-Napoca, creşterea colecţiilor ar trebui să fie de aproximativ 15.000 de
documente noi pe an, iar dacă ne raportăm la populaţia judeţului Cluj, ţinând cont de faptul că
Biblioteca Judeţeană are un serviciu de împrumut direct în judeţ prin intermediul Bibliotecii
mobile, cifra ar trebui să fie dublă.
Trebuie să amintim şi eforturile colectivului bibliotecii de a atrage donaţii de documente
pentru completarea colecţiilor. Donaţiile de documente intrate prin Biroul de evidenţă şi
prelucrare au fost în număr de 2.579 u.e., în valoare de 55.025,83 lei, iar prin Depozitul legal
local au fost înregistrate 2.116 u.e., în valoare de 35.806,90 lei. În total au fost adăugate
fondurilor bibliotecii prin donaţii un număr de 4.695 u.e., în valoare de 90.832,73 lei.
Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt:
o 1.597 vizite/zi
o 1.857 documente împrumutate/zi
o 640 alte servicii oferite în incinta bibliotecii/zi
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În acord cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” Cluj îndeplineşte şi rolul de bibliotecă municipală pentru municipiul reşedinţă de judeţ,
Cluj-Napoca. Datele statistice cuprinse în tabelul de mai jos la punctele I şi II se referă la
activitatea bibliotecii cu publicul la sediul central şi la filialele de cartier, la serviciile oferite
printr-un punct extern de servicii situat în incinta Spitalului de recuperare, precum şi la cele
oferite prin intermediul Bibliotecii mobile. La partea a III-a în tabel am inserat datele ce
dovedesc utilizarea bibliotecii de la distanţă, prin intermediul facilităţilor oferite prin pagina web
(obţinute prin intermediul unui soft special şi disponibile la http://www.bjc.ro/usage/).

Utilizatori şi utilizare
I. Utilizarea bibliotecii direct
Utilizatori activi

30.196

Utilizatori noi

6.774

Vizite la bibliotecă

405.621

Documente împrumutate

471.732

Informaţii şi referinţe bibliografice

47.596

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii

46.547

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

939

Utilizatori noi

629

Vizite

8.098

Documente împrumutate

9.155

Informaţii oferite

2.942

2. Biblioteca mobilă
Număr de biblioteci vizitate

46

Număr de documente împrumutate

3.950

III. Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin pagina web)
Număr de vizite

1.006.244

Număr de documente consultate

8.270.887

Prelungiri ale termenului de împrumut prin e-mail

1.435

Rezervări de titluri prin e-mail

347

Referinţe bibliografice prin e-mail

235
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Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Indicatori culturali realizaţi conform contractului de management
Nr. de proiecte
Categorii
conform
de
proiectului de
Programul
investiţii
management
în proiecte
pentru
anul 2013
„Memorie şi cunoaştere locală”
Programul anual al manifestărilor şi
evenimentelor culturale
Programe de educaţie permanentă
Concursuri, cercuri, cluburi pentru copii, tineri
şi părinţi

Realizat
2013

Mic

2

2

Mediu

1

1

Mic

36

124

Mic

18

33

Mic

8

9

5.

Programul editorial „Publicaţiile bibliotecii”

Mic

11

11

6.

Programul de promovare a imaginii bibliotecii, a
serviciilor şi produselor de informare

Mic

1

1

2
10

2
7

7.

Programe de vacanţă

Mediu
Mic

8.

Programul expoziţional „Educaţie estetică”

Mic

20

23

9.

Programul „Donaţii şi donatori”

Mic

4

5

10.

Programul „Personalităţi clujene la bibliotecă”

Mic

10

9

11.

Programul de voluntariat

Mic

4

4

12.

Programul de formare profesională internă

Mic

9

9

13.

Programul „Colaborări profesionale”

Mediu

2

3

14.

BibliotecaRadio

Mic

4

5

15.

„Citesc o poveste împreună cu copilul meu”

Mic

6

46

16.

„Oraşul bunicului meu”

Mic

6

11

17.

„Cum ascult o piesă muzicală?”

Mic

6

4

18.

„Folclor, tradiţii şi obiceiuri din Transilvania”

Mic

6

7

19.

„Să ne cultivăm un hobby”

Mic

6

2

20.

„Pofta vine... citind”

Mic

6

6

Mic

173

318

Mediu

5

6

TOTAL

5

3. Prezentarea principalelor proiecte şi programe desfăşurate
Realizarea majoră a anului 2013 o constituie deschiderea Secţiei pentru adolescenţi,
prima secţie dedicată acestei grupe de vârstă dintr-o bibliotecă publică românească.
Această realizare a fost posibilă datorită grantului câştigat de bibliotecă în cadrul liniei de
finanţare „Bibliotecile judeţene: Centre de excelenţă”, finanţare de aproape 30.000 de dolari din
partea Fundaţiei Bill&Melinda Gates (în cadrul programului Biblionet, prin intermediul
Fundaţiei IREX).
Biblioteca noastră a fost una dintre cele 7 biblioteci judeţene care au intrat în competiţia
„Centru de excelenţă care oferă servicii pentru adolescenţi şi tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 25 ani, cu accent pe activităţi de educaţie non-formală şi informală”, fiind cea care a câştigat
finanţarea.
Inaugurarea secţiei a avut loc în 12 martie 2013.
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Programul Memorie şi cunoaştere locală iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” în anul 2007 şi preluat de majoritatea bibliotecilor judeţene din ţară contribuie la formarea
spiritului civic şi comunitar al locuitorilor municipiului Cluj-Napoca, dar nu numai, prin
realizarea bazei de date on-line şi prin identificarea şi colectarea tuturor documentelor care se
referă la comunitatea clujeană. Pentru dezvoltarea bazei de date au fost realizate un număr de
peste 85 de materiale bibliografice documentate pe baza colecţiilor bibliotecii, reprezentând
recenzii pentru 28 de biografii, 1 anuar universitar, 7 albume istorice şi ghiduri, 7 extrase
ştiinţifice, 5 volume de memorii, 17 monografii, 11 albume ale unor artişti clujeni, 1 dicţionar.
Toate acestea sunt disponibile pe pagina web a bibliotecii, în secţiunea Memorie şi cunoaştere
locală. De asemenea, s-au realizat biobibliografii pentru 6 personalităţi locale, 2 liste
bibliografice tematice şi 3 web-bibliografii.
Programele de educaţie permanentă sunt astfel gândite încât să contribuie la realizarea
obiectivelor: consolidarea rolului bibliotecii ca pol cultural în rândul comunităţii deservite,
organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi educaţional şi
adecvarea serviciilor bibliotecii la cerinţele utilizatorilor.
Programele de educaţie permanentă pentru copii
În anul 2013, la toate secţiile şi filialele s-au derulat 35 de programme pentru copii, în
cadrul cărora au fost organizate 777 activităţi, la care au participat 11.814 utilizatori, după cum
urmează:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Denumire PROGRAM
Ora poveştilor
Cenaclul literar „Traian Brad”
Oraşele lumii
Micul astronom
Mari civilizaţii ale lumii
Lumea apusă a cavalerilor şi
prinţeselor
Scriitori de ieri şi de azi
Cu cartea la cei mici
Micii ecologişti
Să creştem sănătoşi
Vreau să fiu un personaj de poveste
Să ne cunoaştem oraşul
Citesc o carte împreună cu copilul
meu
Ştii să te informezi?
Vreau să-mi citeşti!
O lume magică în Ludotecă
Regi şi regine ai României
Călătorie spre centrul cunoaşterii
Ghiduşel cel isteţel

Nr. activ.
209

Nr. participanţi
2.320

16

102

0
19
15

0
422
346

25
25
19
14
17
47
14

524
502
363
291
317
1.052
298

46
14
25
52
4
2
2

279
271
280
1.055
90
33
28
7

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

InfoNet pentru copii – navighează în
siguranţă pe Internet
Cititorii de mâine
Ne jucăm şi învăţăm
Clubul mămicilor
O seară de poveste
Şcoala ludică
Ora de lectură
Ilustratorii de poveşti
Lectura la bibliotecă
În lumea cărţilor
Biblioteca – o lume a poveştilor
Biblioteca, prietena mea
Cutia fermecată
Cuvinte şi culori
O călătorie, un jurnal
O lume minunată – lumea cărţilor
TOTAL

36

551

38
37
35
13
2
6
8
13
1
1
3
3
3
4
9
777

601
615
196
137
53
111
155
260
41
52
76
82
89
85
190
11.814

De asemenea, au fost organizate 64 de activităţi în cadrul cercurilor şi atelierelor, la care
au participat 638 de persoane şi 74 de activităţi în cadrul programelor de vacanţă la care au
participat 718 copii.
Cercul de pictură
Cercul de origami
Atelierul de quilling
Programe de vacanţă

42
9
13
74

277
123
238
718

Cenaclul literar „Traian Brad”
Programul se derulează pe parcursul anului şcolar, în şedinţe lunare, realizate cu ajutorul
unui voluntar, scriitorul Constantin Măruţoiu, pe două grupe: copii şi adolescenţi.

Atelierul de quilling
Activitatea se desfăşoară lunar, la Secţia pentru copii a bibliotecii.
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Cercul de origami
Este organizat pe durata anului şcolar de personalul Secţiei pentru copii.

Clubul lecturii de vacanţă
Activităţile desfăşurate sub genericul Clubul lecturii de vacanţă sunt organizate pe
parcursul vacanţei de vară, la Secţia pentru copii şi la filialele de cartier.

Concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei – ediţia a XI-a
Au fost realizate un număr de 3 activităţi, la care au participat 63 de elevi din
învăţământul preuniversitar clujean.
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8 mai 2013: Concurs de desen pentru elevi din clasele I-IV.

9 mai 2013: Concurs pentru elevi din clasele V-VIII, constând în realizarea pe loc a unui eseu,
prezentarea şi susţinerea ideilor acestuia.

10 mai 2013: Concurs pentru elevi din clasele IX-XII, constând în realizarea pe loc a unui eseu,
prezentarea şi susţinerea ideilor eseului.
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Programele de educaţie permanentă pentru adolescenţi
TechLab - Laborator pentru dobândirea de abilităţi în utilizarea noilor tehnologii
digitale a fost realizat în premieră la bibliotecă, în cadrul proiectului „Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj - Centru de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor
adulţi”. În cadrul Techlab au fost organizate atelierele:
1. Atelierul de creaţie MovieLab
A fost organizat sub forma unor sesiuni de instruire coordonate de un specialist şi a avut
ca scop deprinderea de către participanţi a unor abilităţi de realizare de materiale video.

2. Atelierul de creaţie MusicLab
A fost organizat sub forma unor sesiuni de instruire coordonate de un specialist şi a avut
ca scop deprinderea de către participanţi a unor abilităţi de realizare a unor piese muzicale, de
cultivare a gustului pentru muzică.

3. ITLab – tehnologie şi loisir
Activităţile desfăşurate sub acest generic au cuprins sesiuni de instruire coordonate de un
specialist, cu scopul dobândirii de noi abilităţi IT pentru utilizarea diferitelor gadget-uri.
11

Opening Opportunities - Program de orientare profesională pentru elevi de liceu
Opening Opportunities este un proiect pilot educaţional de orientare în carieră pentru
elevi de liceu, în care voluntari Microsoft România ajută elevii să îşi dezvolte un plan propriu de
carieră.
Programul îmbină evenimente locale organizate în biblioteci publice cu sesiuni de
mentorat on-line şi seminarii on-line publice - totul cu scopul de a oferi elevilor de liceu
informaţii actuale despre piaţa muncii şi care sunt abilităţile şi cunoştinţele necesare în acest
mediu dinamic.

BaniIQ
Este un program de educaţie financiară ce se adresează unui public larg, prin care
participanţii îşi îmbunătăţesc cunoştinţele despre produsele şi conceptele financiare, cum ar fi:
buget, planificare, investiţii, venituri şi cheltuieli, credite, risc financiar etc. Au fost organizate
sesiuni de instruire pentru bibliotecarii din judeţ care au dorit să participe, pentru ca mai apoi
aceste cursuri să fie furnizate de către aceştia comunităţilor din care provin.
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Ateliere Banii IQ într-o bibliotecă din judeţul Cluj
Activităţi dedicate francofoniei
În cadrul parteneriatului cu Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” ClujNapoca au fost realizate 2 activităţi la care au participat 93 de tineri.

20 martie 2013: Lansarea volumului “L’Art en toutes lettres. Écrits d’artistes
francophones et roumains” (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013), prezentat de prof. univ. dr.
Rodica Lascu-Pop şi Éric Levéel şi prezentarea colecţiei “Romanul francez actual” a Editurii
Casa Cărţii de Ştiinţă.
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26 aprilie 2013: Întâlnire cu scriitoarea şi actriţa belgiană Geneviève Damas, care a primit în
anul 2011 “Prix Victor Rossel” şi în anul 2012 “Prix des cinq continents de la Francophonie”
pentru romanul Si tu passes la rivière.
Proiect de educaţie sexuală pentru adolescenţi
Proiectul se desfăşoară cu ajutorul unor specialişti (medici, voluntari etc. ), în cadrul
Secţiei pentru adolescenţi.

Aspect din cadrul atelierelor pentru tineri
Conferinţe pentru tineri: „Alcoolismul şi dependenţa de alte droguri – boală sau devianţă,
păcat, viciu?” susţinută de lector univ. dr. Eugen Băican şi „Abordări în prevenţie, terapie şi
reabilitare” susţinută de studenta Melinda Marton de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

15 mai 2013
Conferinţa „Preot Dumitru Stăniloaie – o viaţă în slujba teologiei” susţinută de lector
univ. dr. Grigore Moş de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca.
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28 noiembrie 2013
Programele de educaţie permanentă pentru adulţi
Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi internetului pentru vârstnici
În anul 2013 s-au organizat 14 serii de instruire, la care au participat un număr de 115
seniori.

Sesiune de instruire on-line pentru medicii de familie
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a organizat în cadrul programului naţional
Biblionet, cu sprijinul General Electric, o sesiune de instruire on-line destinată medicilor de
familie din judeţul Cluj.
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Activitatea de îndrumare metodică a bibliotecilor din judeţul Cluj derivă din atribuţiile
bibliotecilor judeţene cuprinse în Legea bibliotecilor nr. 334/2002 şi aceasta contribuie la
realizarea obiectivelor: Extinderea serviciilor oferite la nivelul judeţului Cluj prin Biblioteca
mobilă şi Dezvoltarea reţelei judeţene de biblioteci publice.
Programul Biblionet - Lumea în biblioteca ta
În programul de îndrumare metodică a bibliotecilor din judeţ prioritară a fost coordonarea
celor 62 de biblioteci publice comunale intrate în programul Biblionet în perioada 2010-2013.
Au fost organizate la Biblioteca Judeţeană următoarele cursuri pentru bibliotecarii din
judeţ, finanţate prin programul Biblionet:

Cursul de formare pentru „Povestiri Digitale”;

Sesiune de instruire APIA;

Cursul IT/LIB pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din judeţul Cluj intrate
în runda a 5-a a programului Biblionet;

Cursul „Bazele serviciilor noi de bibliotecă”, pentru bibliotecarii din bibliotecile
publice din judeţul Cluj intrate în rundele 4 şi 5 ale programului Biblionet;

Sesiune de instruire pentru folosirea platformei „iDreptMonitor” în biblioteci din
judeţul Cluj;
Cursul s-a desfăşurat în cadrul parteneriatului dintre Fundaţia IREX şi Wolters Kluwer
România, şi a fost organizat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj în colaborare cu
IREX în cadrul programului Biblionet. 8 biblioteci locale oferă din 2013 un serviciu gratuit de
informare juridică şi legislativă comunităţii prin intermediul platformei „iDrept Monitor”.

Sesiune de instruire pentru proiectul pilot de educaţie financiară de bază,
organizat în colaborare cu IREX, VISA şi Junior Achievement Young Enterprise, „BaniIQ”;
 Cursuri reparatorii de utilizare a calculatorului.
Toate cursurile realizate în cadrul Centrului Judeţean de Formare creat în cadrul
programului Biblionet au avut ca scop realizarea obiectivului Asigurarea progresului în procesul
de modernizare a serviciilor oferite prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale
personalului. Cursurile s-au adresat atât bibliotecarilor din Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga”, cât şi bibliotecarilor din judeţ, ba chiar şi celor din întreaga ţară, dacă luăm în considerare
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cele două conferinţe naţionale organizate în cadrul proiectului „Centru de excelenţă pentru
servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani”.
 În vederea realizării obiectivului Promovarea şi implementarea proiectelor
inovative şi a celor cu finanţare externă, colectivul bibliotecii a implementat
următoarele proiecte cu finanţare externă:
Proiectul european Europeana Awareness, care promovează activităţile de digitizare şi
valorificare a colecţiilor locale şi regionale prin intermediul Bibliotecii Digitale Europene
(www.europeana.eu).
În cadrul proiectului a fost organizat evenimentul: Zilele Colecţiei Europeana 1914-1918,
în cadrul căruia amintiri, fotografii, jurnale, documente de familie din Primul Război Mondial au
fost digitizate. Astfel, peste 600 de documente provenite din colecţii particulare, dar şi din cele
ale bibliotecii, au fost digitizate, catalogate şi încărcate pe portalul dedicat, la adresa
www.europeana1914-1918.eu. Colecţia cuprinde şi 92 de fotografii stereoscopice inedite
înfăţişând imagini din timpul Primului Război Mondial şi care fac parte din fondul Bibliotecii
Judeţene „Octavian Goga” Cluj, împreună cu un pantoscop pe care este grevată stema Imperiului
Austro-Ungar. Evenimentele au fost organizate în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei, care a realizat o expoziţie de obiecte inedite din timpul primului război mondial şi
a asigurat consultanţa de specialitate pentru evaluarea obiectelor şi documentelor aduse de public
la bibliotecă în vederea includerii în expoziţia digitală Europeana 1914-1918.

Conferinţa de presă şi aspect de la Zilele colecţiei Europeana 1914-1918
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 Vreau să-mi citeşti!
Proiectul a urmărit să crească atractivitatea lecturii prin dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare între părinţi, bunici şi copii. Un număr de 117 persoane (părinţi, bunici, însoţitori,
copii de şcoală primară) din 5 comunităţi urbane şi rurale ale judeţului Cluj au participat la câte o
serie de 5 ateliere de lectură intergeneraţionale. Acestea au fost derulate la Secţia pentru copii
din sediul central al Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” Cluj, la cele trei filiale: Filiala “Traian
Brad” din cartierul Mănăştur, Filiala Zorilor şi Filiala Kogălniceanu şi în cele 4 biblioteci
municipale şi comunale din judeţ: Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda, Biblioteca
Municipală Dej, Biblioteca Comunală Sănduleşti, Biblioteca Comunală “Ioan Ploscaru” Frata.

Ateliere desfăşurate la Biblioteca Judeţeană

Ateliere desfăşurate la Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu” Turda şi Biblioteca Comunală
Sănduleşti

Ateliere desfăşurate la Biblioteca Municipală Dej şi Biblioteca Comunală Frata
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Proiectul Vreau să-mi citeşti! a creat premisele realizării unui nou serviciu de bibliotecă,
a cărui sustenabilitate poate fi asigurată prin identificarea de noi surse de finanţare, pentru
extinderea lui la nivelul întregului judeţ, prin asigurarea formării bibliotecarilor pentru a lucra
concomitent cu trei generaţii şi pentru a insufla plăcerea lecturii în toate comunităţile judeţului
Cluj.
 American Corner Cluj-Napoca
American Corner Cluj-Napoca, creat în cadrul unui parteneriat între Ambasada Statelor
Unite ale Americii la Bucureşti şi Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga“ Cluj-Napoca,
reprezintă un centru de resurse şi informare pentru publicul de toate vârstele interesat de cultura
şi civilizaţia americană, precum şi o platformă pentru programe comune.
Denumirea programului: „American Holidays”
În cadrul acestuia au fost realizate un număr de 5 activităţi, la care au participat 187 de
persoane.

30 octombrie 2013: Atelier de lucru cu tema „Halloween”, la care au participat elevi şi profesori
de la Şcoala Internaţională „Spectrum”.

31 octombrie 2013: Atelier de lucru dedicat sărbătorii de Halloween, la care au participat elevi şi
profesori de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”.
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5 decembrie 2013: Lecţie deschisă dedicată „Zilei recunoştinţei” („Thanksgiving”), la care au
participat elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
Denumirea programului: „Shorts Club” (integral în limba engleză)
Este desfăşurat cu ajutorul unui coordonator voluntar, d-na prof. Argentina Galoş, şi se
desfăşoară pe toată durata anului în ateliere.

23 aprilie 2013: Întâlnire a membrilor „Shorts Club” dedicată Zilei Internaţionale a Cărţii.
Denumirea programului: „Reading Club”
Programul este derulat cu ajutorul unui coordonator voluntar, d-na prof. Paula Măhălean.
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24 mai 2013: Prima întâlnire a membrilor „Reading Club”.
Denumirea programului: „Atelier de desen”
Programul este realizat în colaborare cu un coordonator voluntar, d-nul Adrian Barbu,
artist grafic.

17 decembrie 2013: A doua întâlnire a participanţilor la atelierul de desen.
Activităţi dedicate unor personalităţi şi evenimente importante din istoria SUA
Au fost organizate 4 activităţi, cu 118 participanţi.
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15 martie 2013: Aniversarea zilei de naştere a scriitorului american Theodor Seuss Geisel – Dr.
Seuss, la care au participat elevi şi profesori de la Liceul Waldorf.

24 aprilie 2013: Dezbatere dedicată Zilei Pământului, pe baza formatului unei sesiuni ONU,
dezbatere la care au participat elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
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4 iunie 2013: Întâlnire cu scriitorul şi actorul american Kevin Sessums, a cărui carte „Mississippi
Sissy” a primit Lambda Literary Award in the Men’s Memoir/Biography în anul 2007. La
întâlnire a participat şi doamna Edwina Sagitto, Ataşatul cultural al Ambasadei SUA la
Bucureşti.
Tabelul de mai jos cuprinde principalele proiecte cu finanţare externă derulate de
bibliotecă în anul 2013.
Denumire proiect
Vreau să-mi citeşti!

Finanţator
Fundaţia IREX

Beneficiari






Centru de excelenţă pentru
servicii oferite adolescenţilor şi
tinerilor adulţi cu vârste
cuprinse între 14 şi 25 de ani
Europeana Awareness

Fundaţia IREX



Comisia Europeană



Locloud

Comisia Europeană

American Corner Cluj-Napoca
Programul Biblionet – Runda a
5-a

Departamentul de
Stat al SUA
Fundaţia IREX

TOTAL

Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj
Biblioteca Municipală
„Teodor Murăşanu”
Turda
Biblioteca Municipală
Dej
Biblioteca Comunală
Sănduleşti
Biblioteca Comunală
“Ioan Ploscaru” Frata
Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj

Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj
 Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj
 Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj
 Bibliotecile
comunale
din: Aluniş, Băişoara,
Beliş, Bonţida, Geaca,
Jichişu de Jos

Buget
proiect lei
17.410

94.595

15.775
7.445
24.113
143.294 lei
Echipamente:
54.791,97
Software:
88.502,03
445.926

Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus, fondurile extrabugetare atrase în anul
2013 au fost de 445.926 lei. Acestea nu se regăsesc în întregime în bilanţul pe anul 2013 al
Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, fiind fonduri partajate cu alte biblioteci din judeţ şi
regăsindu-se în bilanţul acestora. Proiectele însă au fost scrise şi câştigate de Biblioteca
Judeţeană „Octavian Goga”.
Prin toate activităţile desfăşurate de colectivul Bibliotecii Judeţene în anul 2013 s-a urmărit
obiectivul: extinderea parteneriatelor din comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG-uri,
universităţi, instituţii culturale. Aşa cum se ştie, perioada pe care o traversăm este una dificilă,
atât din punct de vedere financiar, dar mai ales din punct de vedere al personalului, al cărui
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număr este redus, în condiţiile în care activitatea cu publicul s-a dezvoltat datorită implementării
unor noi tehnologii, precum şi finalizării spaţiilor de la sediul central.
Încurajarea parteneriatelor şi a voluntariatului au fost căile de sustenabilitate a unor
programe şi proiecte de dezvoltare de servicii şi facilităţi noi pentru public, atât la sediul central,
cât şi la filialele de cartier, dar şi în bibliotecile din judeţ.
În vederea realizării obiectivului bibliotecii Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor
utilizatorilor reali şi potenţiali ai bibliotecii a fost inclusă în proiectul Centrului de excelenţă
pentru adolescenţi şi tineri adulţi o cercetare, realizată cu ajutorul domnului profesor Marius
Lazăr de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universităţii „Babeș-Bolyai”.
Obiectivul general al cercetării asupra consumului cultural și lecturii la tineretul clujean a fost
descrierea profilului clienților efectivi și a celor potențiali ai bibliotecilor publice din Cluj - și în
speță a clienților Bibliotecii Județene - și, totodată, a practicilor de studiu și lectură.
Concluziile acestui studiu vor sta la baza dezvoltării serviciilor bibliotecii, precum şi la
crearea altor servicii noi, care să vină în întâmpinarea nevoilor de lectură, informare şi loisir ale
clujenilor, exprimate în chestionarele completate.
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4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe

Nr.
crt.
0
1
1.1

Indicatori
UM
1

Venituri totale, d.c.
mii lei
Subvenţii/alocaţii
d.c. cheltuieli de personal
1.2
Venituri proprii
1.3
Sponsorizări+donaţii
1.4
Alte surse
2
Cheltuieli totale, d.c.
2.1
Cheltuieli de personal
2.2. Bunuri şi servicii, d.c.
2.2.1 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor
contractuale, altele decât contractele de muncă
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi
convenţii civile)
2.3
Cheltuieli de capital

Realizat
2012
2
3.462
3.046
2.209
88
266
62
3.222,50
2209
1.003,50

Realizat
2013
3
4.049,42
3.621,25
2.430,27
89,87
165,84
172,46
3.869,58
2.430,27
1.397,03

40

25,50

10

42,28

În vederea analizării veniturilor instituţiei pe anul 2013, am inclus în tabelul de mai sus şi
datele aferente anului 2012, astfel se poate observa o creştere a veniturilor totale faţă de anul
2012. Această creştere a apărut din cauza majorării cheltuielilor de personal, dar şi a creşterii
cheltuielilor materiale. Cheltuielile de personal au crescut datorită reîntregirii salariilor începând
cu 1 decembrie 2012 cu 7,4 %, majorare care se regăseşte în bugetul anului 2013.
La capitolul cheltuieli materiale s-a înregistrat de asemenea o creştere apărută din cauza
cheltuielilor cu reparaţia faţadei clădirii sediului central, precum şi din cauza creşterii preţurilor
la energia electrică şi gaze naturale.
Sursa de finanţare a cheltuielilor:
Indicatori
Cheltuieli totale, d.c.
Subvenţii/alocaţii
d.c. cheltuieli de personal
Venituri proprii
Sponsorizări
Alte surse

UM
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Mii lei

Realizat 2012
3.222,50
3.046
2.209
87
2,50
87

Realizat 2013
3.869,58
3.621,25
2.430,27
88,99
159,34

La o analiză a surselor de finanţare a cheltuielilor pentru anul 2013 putem remarca o
creştere a alocărilor bugetare, dar şi a veniturilor proprii, precum şi dublarea celor din alte surse
faţă de anul 2012.
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5.
Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
Nu au fost prelucrate toate documentele intrate prin donaţii, prioritate având cele
cumpărate din cauza direcţionării activităţii personalului spre finalizarea inventarelor de gestiune
aflate în derulare şi deschiderea altora noi, în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor, Art.
40, alineatul (8).
O altă problemă a fost alocarea de fonduri insuficiente achiziţiei de documente noi, aşa
cum am arătat în pagina 1 a prezentului raport de activitate.
6.
Propuneri pentru remedierea deficienţelor
Reducerile de personal datorate crizei economice au afectat activitatea bibliotecii, echipa
managerială fiind nevoită să orienteze activitatea personalului cu precădere înspre asigurarea
relaţiei cu publicul şi a serviciilor oferite acestuia. În condiţiile legislative actuale nu se pot face
propuneri de creştere a numărului de personal, deşi există criterii de normare pentru bibliotecile
judeţene în Legea bibliotecilor nr. 334/2002, Anexa nr. 1.

MANAGER,
SORINA STANCA
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