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Cuvânt înainte din partea conducătorului instituției 

 

Manifestul UNESCO privind bibliotecile publice proclamă încrederea UNESCO în 

biblioteca publică și convingerea că acestea sunt forța activă în procesele de educație 

permanentă, cultură și acces la informație, un agent esențial al bunăstări materiale și spirituale 

a fiecărui membru al comunității.  

Un lucru unanim acceptat este  faptul că nu există dezvoltare fără acces la informație. 

Bibliotecile publice oferă acces gratuit la informație pentru toți. 

În anul 2019, legiferat în România ca Anul Cărții, Biblioteca Județeană ”Octavian 

Goga” a așezat întreaga activitate sub acest generic. Astfel, au fost organizate un număr de 

peste 3000 de activități cultural-educative cu peste 55.000 de participanți. 

 

Misiunea bibliotecii 

Obiectivele prioritare ale anului 2019, așa cum au fost ele asumate prin Strategia de 

dezvoltare a Sistemului de Biblioteci publice din județul Cluj au fost: 

❖ Dezvoltarea multifuncțională a infrastructurii și a resurselor materiale ale Bibliotecii 

Județene „Octavian Goga” 

❖ Recrutarea și selectarea corespunzătoare a resursei umane, dezvoltarea profesională și 

fidelizarea angajaților 

❖ Dezvoltarea de servicii în concordanță cu nevoile comunității 

❖ Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor locale 

❖ Creșterea vizibilității și identității vizuale a Bibliotecii 

 

Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

Valorile medii din punct de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii pentru anul 2019, sunt: 

❖ 1.579 vizite/zi, din care cca 1.000 la sediul central; 

❖ 1.496 documente difuzate/zi din care 891 împrumutate la domiciliu; 

❖ 268 alte servicii oferite în incinta bibliotecii/zi; 

❖ 12 activități cultural-educative/zi. 

 

Realizarea achiziției de documente conform misiunii bibliotecii publice și a intereselor 

de lectură ale utilizatorilor 

În anul 2019 au fost achiziționate 12.456 u.e., în valoare de 316.165,93 lei, din care 

11.737 u.e., în valoare de 300.953,43 lei, prin Biroul Achiziții, evidență și prelucrare. În aceste 

cifre se regăsesc documentele achiziționate în luna decembrie a anului 2018, prelucrate în primul 

trimestru al anului curent, precum și numerele publicațiilor seriale abonate în 2018, inventariate 

în trimestrul II al anului 2019. 

 

Graficele următoare reflectă situația achiziției de documente prin Biroul Achiziții, 

evidență și prelucrare după tipul, respectiv limba documentului: 
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Achiziția de documente nou apărute, necesare desfășurării activității de bază a bibliotecii, 

a fost mai mică decât în anul 2018, când s-au achiziționat și prelucrat 15.104 documente. 

Pe parcursul anului 2019, au fost primite documente de bibliotecă și prin donații, mai ales 

din partea persoanelor fizice, din care au fost introduse un număr de 4.235 u.e., în valoare de 

74.272,72 lei. 

Marea majoritate a documentelor achiziționate au fost beletristică, bibliografie școlară și 

carte pentru copii, cartea tehnică și cea de specialitate fiind mai puțin solicitată de utilizatorii 

bibliotecii noastre. Selecția documentelor achiziționate s-a făcut pe baza propunerilor colegilor 

din Serviciul de Comunicare a colecțiilor, a propunerilor utilizatorilor și a respectat criteriile 

enunțate în Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj. 
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Dezvoltarea colecției de documente a Depozitului legal local 

Prin Depozitul legal local au intrat în colecțiile bibliotecii un număr de 719 u.e., în 

valoare de 15.212,50 lei.  

 

 

Sintetic, achiziția documentelor în anul 2019 se prezintă astfel: 

 

ACHIZIȚIA DE DOCUMENTE 2019 

DOCUMENTE ACHIZIȚIONATE ȘI PRELUCRATE 12.456 

Cărți (număr volume) 10.270 

Cărți (nr. titluri) 7.532 

Nr. exemplare/titlu carte 1,36 

Publicații seriale (nr. unități de evidență) 701 

Manuscrise - 

Documente audiovizuale 279 

Documente electronice 1.206 

Alte documente noncarte - 

 

Indicatori și activități pe anul 2019 

 

  

I. Utilizarea bibliotecii direct 

Utilizatori înscriși în perioada 2015-2019 41.816 (12,82% din 

Populația municipiului  

Cluj-Napoca) 

Utilizatori activi 35.612 

Utilizatori noi 9.092 

Vizite la bibliotecă 393.238 

Documente împrumutate 372.599 

Informații și referințe bibliografice 53.294 

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii 26.059 

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de bibliotecă 

1. Filiala Bibliosan (filială în incinta Spitalului de Recuperare) 

Utilizatori activi 978 

Utilizatori noi  1.015 

Vizite 14.581 

Documente împrumutate 18.863 

Informații oferite 2.101 

   2. Biblioteca mobilă 

Număr de biblioteci vizitate 47 

Număr de documente împrumutate 2.367 

III. Utilizarea bibliotecii de la distanță (prin pagina web) 

Număr de vizite 627.925 
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Număr de documente consultate 6.949.497 

Rezervări de titluri prin e-mail  

Prelungiri ale termenului de împrumut 

prin e-mail 

201 

2.939 

Referințe bibliografice prin e-mail 37 

 

Indicatori/utilizator activ 

Numărul de utilizatori activi în anul 2019 a fost 35.612, aceștia au venit la bibliotecă cu o 

frecvență de 21 vizite/an și au împrumutat 20 documente la domiciliu/utilizator activ/an. Și în 

anul 2019 a fost o foarte mare solicitare a fost în anul 2019 pentru locurile de studiu, gradul de 

ocupare al locurilor în sălile de lectură fiind de 130%.  

Scopul vizitelor la bibliotecă 

 

Vizite la bibliotecă 

Scop Număr vizite Procente din totalul vizitelor 

Împrumut la domiciliu 116.292 30% 

Activități şi proiecte  55.233 14% 

Studiu individual şi alte 

servicii 

221.713 56% 

 

 

Prezentarea principalelor proiecte și programe desfășurate 

Evenimente tradiționale 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” organizează la secțiile din sediul central și la 

filialele de cartier un șir de activități culturale tradiționale, destinate diferitelor categorii de 

public: 

Ziua Culturii Naţionale 

 În perioada 14-22 ianuarie 2019, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a marcat Ziua 

Culturii Naţionale prin organizarea mai multor activități dedicate: vitrine și expoziții de carte, 

prezentări pentru copii, spectacolul de fotografie, muzică și poezie în parteneriat cu Asociația 

ArtImage Cluj-Napoca, Gând pentru Eminescu, prelegerea Scurtă incursiune în istoria cărții, 

invitat, doamna asist. univ. drd. Paula Cotoi, Facultatea de Istorie și Filosofie Cluj-Napoca. 

 
Scurtă incursiune în istoria cărții 
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Ziua Internaţională a Cititului Împreună 

Pentru al treilea an consecutiv, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj s-a alăturat 

inițiativei grupului Citim Împreună România, de a organiza Ziua Internațională a Cititului 

Împreună, ediția din 2019 fiind dedicată explorării domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și 

matematicii, o simbioză perfectă între lectură și învățare. Desfășurată sub sloganul “ZICI ca să 

ȘTIM”, evenimentul a fost marcat prin organizarea de: ateliere de lectură și experimente, ateliere 

de filosofie, întâlniri cu autorii de carte pentru copii: Lucia-Simona Benea și Amedeia Neamțu. 

S-au lecturat cu voce tare fragmente din cărţile preferate, s-au discutat împreună cu toți 

participanții, persoane de toate vârstele. La cele 9 activități organizate de către toate secțiile 

pentru copii au participat 262 de persoane. 

 
Ziua Internaţională a Cititului Împreună 

 

Bătălia cărților - concurs național de lectură 

Concursul a ajuns în 2019 la cea de-a VI-a ediție și s-a derulat sub egida Anului Cărții și 

sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Acesta are ca principal scop promovarea cărții și 

lecturii în rândul tinerelor generații. În perioada aprilie-octombrie 2019, participanții au citit o 

listă de 10 titluri selectate de organizatori și au întocmit Fișe de lectură pentru fiecare dintre ele.  

La secțiunea 11-13 ani, 142 de copii au participat în concurs, dintre aceștia 48 au ajuns în 

finala mică, iar în finala mare, 13. În urma dezbaterii intitulată Convinge-mă să citesc! în care și-

au susținut cartea preferată și au răspuns la întrebări pe marginea cărților citite, a fost desemnat 

Cititorul Anului 2019. Cartea Anului votată de copiii participanți a fost Wolf Hollow, de Lauren 

Wolk.  

La secțiunea 14-18 ani, 39 de adolescenți s-au înscris în concurs, 11 au ajuns în finală. 

Cartea Anului 2019 a fost desemnată Să nu spui niciodată pentru totdeauna de Jennifer L. 

Armentrout. 

Din juriu au făcut parte, pe lângă cititorii câștigători ai edițiilor anilor precedenți, 

scriitorii Victor Constantin Măruțoiu și Amedeia Neamțu, fervenți susținători ai concursului. 

Concursul a mai cuprins o secțiune în limba engleză pentru copii și pentru adolescenți și o 

secțiune pentru adulți. Din cauza procedurii greoaie de achiziție a cărților, secțiunea în limba 

engleză a început mai târziu, iar finala va fi organizată în anul 2020. 
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Pentru adulți, Bătălia cărților s-a desfășurat sub forma unui club de lectură în care au avut 

loc dezbateri pe teme literare stârnite de lectura cărților din lista propusă. Au avut loc 10 întâlniri 

cu 58 de participanți. 

 Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, în colaborare cu Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor publice din România, a organizat în data de 4 aprilie 2019, Finala 

Naţională a concursului de lectură Bătălia Cărţilor pentru ediția din 2018 a concursului, ce s-a 

derulat în perioada aprilie-septembrie 2018, în 15 biblioteci publice din România. Au concurat 

pentru titlul de Cititor al anului 2018 la nivel național, Cititorii anului din județele: Teleorman, 

Caraș-Severin, Iași, Sibiu, Mureș, Cluj și din Toplița și Sighetul Marmației. Cititorul anului la 

secțiunea 11-13 ani este Matei Someșan din Cluj-Napoca, iar la categoria 14-18 ani, Rușanu 

Irina Alina din Teleorman. 

 
Finala națională secțiunea 11-13 ani a concursului Bătălia Cărților 

 

 
Finala națională secțiunea 14-18 ani a concursului Bătălia Cărților 
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Finala Națională a concursului Bătălia Cărților 

 

Zilele bibliotecii, 98 de ani de existență a bibliotecii publice la Cluj-Napoca 

Programul Zilelor Bibliotecii organizate în perioada 14 - 20 mai 2019 a cuprins 

manifestări culturale dedicate cărţii, conferințe, spectacole, ateliere pentru toate vârstele, 

concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei, cursuri de programare și de limbi 

străine. Evenimentele centrale în acest an au fost lansările de carte și întâlnirile cu scriitori. 

Astfel, joi 16 mai, la Filiala „Traian Brad” a avut loc lansarea cărții – „Mult râvnita primăvară”, 

autor Vasile Gheorghe Pascal, iar luni 20 mai, a avut loc activitatea din cadrul proiectului 

multianual de susținere a artei și de promovare a autorilor contemporani în România și 

străinătate România citește. Cu această ocazie a avut loc o dublă lansare-eveniment a volumelor: 

„Critică și empatie” / Constantina Raveca Buleu, „Geniul inimii” / Aura Christi, „Ostrovul 

Învierii” / Aura Christi, precum și lecturi publice, recitaluri și discuții interactive cu publicul. 

Invitat special a fost domnul Eugen Uricaru, care a prezentat Revista „Punctul critic”. Pe tot 

parcursul perioadei 14 - 20 mai 2019 la sediul central și la filialele de cartier au avut loc: 

înscrieri gratuite la bibliotecă pentru toate persoanele, vizite colective ale elevilor și studenților 

clujeni, „O carte pentru fiecare” - acţiune de distribuire gratuită vizitatorilor bibliotecii a 

cărţilor primite ca donaţii din partea unor edituri şi persoane fizice.  

 
Evenimentul România Citește 
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Concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei, ediṭia a XVII-a 

Cea de-a XVII-a ediție a concursurilor tradiționale cu premii pentru elevi dedicate Zilei 

Europei, „Construim viitorul împreunӑ”, s-a desfășurat în perioada 15-17 mai 2019. Fiind 

dedicată Preṣedinṭiei României la Consiliul Uniunii Europene, a reunit un număr record de 

concurenți, 71, ce au participat la cele 3 concursuri: concurs de desen pentru elevi din 

învăţământul primar, concurs de realizare de eseuri ṣi dezbatere pentru elevi din învăţământul 

gimnazial şi concurs de realizare de eseuri ṣi dezbatere pentru elevi din învăţământul liceal. 

 

 

 
Concursuri cu premii dedicate Zilei Europei 

 

Concursul de desene „Eroii cărţilor citite”, 2019 

Organizat anual cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, acesta ajuns în anul 2019 la 

cea de-a XLIX-a ediţie. În concurs au participat 52 de instituţii de învăţământ din judeţul Cluj, 

fiind depuse pentru jurizare 1567 de desene, de la 19 grădinițe și 33 de școli gimnaziale și licee. 

În data de 28 mai 2019 a avut loc jurizarea lucrărilor, iar juriul, format din profesori de la 
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Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, a acordat 80 de premii şi a selectat pentru 

expunere circa 250 de desene ale participanţilor. La festivitatea de premiere a concursului de 

desene, diplomele au fost înmânate de doamnele conf. univ. dr. Mihaela Gorcea și Ecaterina 

Toșa, iar cadourile au fost oferite de personajele de poveste Alice în Țara Minunilor și Heidi, 

fetița munților, întruchipate de personalul Secției pentru copii.  

 
Concursul de desene „Eroii cărților citite” 

 

Nocturna bibliotecilor 

 Ediția a X-a a Nocturnei Bibliotecilor s-a desfășurat sub egida Anului Cărții și a avut 

tema – Universul Bibliotecilor - Cititori pentru Viitor. Organizat la nivel național de către 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) 

evenimentul a dorit să ofere oportunitatea publicului clujean de a experimenta activități inedite la 

bibliotecă. 

 Seara a debutat cu activități pentru întreaga familie: 

- Aventurile lui Paprikajancsi/ Paprikajancsi kalandjai, spectacol de teatru în limba 

maghiară, inspirat din povești tradiționale maghiare, susținut de actorii Teatrului „Puck”;  

- Portativul veseliei – concert susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale „Augustin Bena”, 

coordonați de prof. Mihaela Damian; 

- Teatru de hârtie pentru pitici și ... mai mari, la Sala multiculturală. 

 Pentru copii activitățile au continuat cu Povestea de seară, Club de jocuri asiatice de 

strategie și vizionare de film. 

 Adolescenții au avut posibilitatea de a participa la activități diverse: concurs de cultură 

generală, atelier de creativitate, concurs de mimă, jocuri. Vânătoarea de comori a fost foarte 

dinamică, contra cronometru participanții au fost nevoiți să descopere indiciile ascunse între 

filele cărților din diferite secții ale bibliotecii. 

 Adulții au fost invitați la Experiențe COOLturale unde s-au audiat: 50 minute cu Pleșu și 

Liiceanu și 11 autori Humanitas citesc cele mai frumoase pagini. 
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 Punctul central al serii a fost cel al designerului clujean Călina Langa, care a propus o 

conversație introspectivă, o privire a femeii asupra ei înșiși, în noua colecție About Me, 

prezentată pe terasa bibliotecii. Cele 24 de ținute prezentate au fost împărțite în patru etape 

conceptuale: Playfulness, Seductress, Sophistication și Equilibrium. 

 Pe platoul din fața bibliotecii, astronomul George Dan Uza i-a primit pe cei interesați cu 

informații și imagini într-o scurtă incursiune în tainele astronomiei. 

 Expoziții inedite au fost pregătite special pentru această seară: 

 „10 ani de la inaugurarea Secției Împrumut pentru adulți în sediul central” - expoziție 

fotografică aniversară  

 „Nu uita la ce pagină ai rămas!” - expoziția semnelor de carte inedite 

/ Ne feledd melyik oldalon hagytad abba! - Rendhagyó könyvjelzők tárlata 

„Un secret bine ascuns?!... „  - expoziția obiectelor uitate în cărțile restituite 

/ Egy mélyen őrzött titok?!... - könyvekben felejtett tárgyak bemutatója. 

 Pe parcursul întregii seri au fost oferite cărți în dar din donațiile bibliotecii, înscrieri 

gratuite la bibliotecă, tururi ghidate. 

 A fost o seară sub semnul diversității, creativității la care au partcipat cca 300 de clujeni. 

 
Spectacol de teatru de păpuși prezentat de actorii Teatrului „Puck” 

 
Prezentare de modă - About me, designer Călina Langa 
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Zilele Bibliotecilor de cartier, ediția a XXIII-a 

 În perioada 1-4 octombrie 2019 Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a organizat 

ediția a XXIII-a a Zilelor Bibliotecilor de Cartier, prilej de popularizare a activităților, 

serviciilor și facilităților pe care biblioteca le oferă. Activitățile s-au derulat atât la sediul central 

cât și la filialele de cartier și s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă. 

 Pentru cei mici, Zilele Bibliotecilor de Cartier au însemnat o mulțime de activități cu 

grupele și clasele de copii de la grădinițele și școlile clujene. Astfel, au avut loc vizite, sesiuni de 

instruire și întâlniri în cadrul următoarelor proiecte tematice: Scriitori români de ieri și de azi, 

Vreau să fiu un personaj de poveste, Grădina interioară sau Cum să fii fericit, Să creștem 

sănătoși, Mari scriitori români pentru cei mici, Cum ne informăm? însumând 11 activități cu 

243 de participanți. 

 Din categoria cluburilor, cercurilor și programelor, 262 de copii și părinți clujeni au 

participat la 25 activități: Clubul curioșilor „Ghidușel cel istețel”, Cursul de programare, Cu 

bebe la bibliotecă, Ora poveștilor, Citesc o carte împreună cu copilul meu, Să exersăm limba 

engleză – club de limba engleză pentru copii, Ajutor la teme pentru elevii vorbitori de limba 

maghiară, ateliere de creativitate, club de lectură pentru adulți. 

 Secția Împrumut pentru adulți a organizat o cafenenea culturală cu tema „Biblioteca 

mea-biblioteca viitorului” la care au participat elevi de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, 

care ne-au împărtășit ideile lor avangardiste asupra a ceea ce ar trebui să ofere o bibliotecă 

publică tinerilor și adulților. Ei și-ar dori ca biblioteca să aibă, printre altele, mai multe spații de 

relaxare, o grădină interioară, hamace și muzică ambientală. La Filiala „Traian Brad” 

evenimentul central s-a desfășurat sub forma unui exercițiu despre rolul nostru în comunitate, 

despre felul în care se iau deciziile în societate. Printr-un joc de simulare, elevii clasei a III-a B 

de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” s-au implicat și au propus măsuri prin care viața în orașul 

nostru ar fi vizibil îmbunătățită, din punctul de vedere al unui medic, director de școală, polițist, 

inginer constructor, primar și viceprimar. Activitatea a fost moderată de doamna Iulia 

Georgescu, director de dezvoltare al Asociației Pro Democrația.  

 La Filiala Zorilor evenimentul inedit al săptămânii s-a numit Filme și documentare 

realizate cu telefonul mobil, și a fost susținut de Andrei Biro, videojurnalist al Televiziunii 

Române.  

 Filialele Kogălniceanu și Grigorescu au desfășurat o campanie de promovare a lecturii în 

afara spațiului bibliotecii, prin vizite la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, la Grădinițele 

Universității „Babeș-Bolyai”, „Licurici” și „Bambi” dar și prin invitații adresate elevilor de la 

Școala „Green School” și de la Liceul Teoretic „Apáczai Csere János” din Cluj-Napoca.  

 La Filiala Bibliosan din cadrul Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca a avut loc o 

întâlnire de aniversare a celor 20 de ani de activitate ai filialei. A fost prezent domnul prof. univ. 

dr. Zdrenghea care a rememorat momentele de început ale filialei, pacienți și cadre medicale, 

deopotrivă utilizatori de bibliotecă.  
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Cum ne informăm? – Filiala Zorilor  

 

 
Povești la bibliotecă – Filiala Grigorescu 

Ziua Națională a României 

Cu ocaziei zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, Biblioteca Județeană 

„Octavian Goga” a organizat mai multe activități dedicate care au cuprins: prezentări, recitaluri de 

poezie, ateliere de creativitate. 
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Eveniment dedicat Zilei Naționale a României 

 

Evenimente dedicate Anului Cărții 

 

 În anul 2019 biblioteca județeană a organizat o serie de evenimente dedicate Anului 

Cărții. 

Dintre acestea amintim: concursul de poezie on-line, concursul de creație literară Micii 

creatori, Festivalul Cărții pentru Copii, întâlniri cu scriitori, prezentări, lansări de carte, 

realizarea unor minibiblioteci în aer liber. 

Sub egida Anului Cărții au fost inaugurate mini-biblioteci în aer liber în Parcul Sportiv 

Universitar „Dr. Iuliu Hațieganu”. Această inaugurare a fost favorizată de strânsa colaborare 

dintre Biblioteca Județeană și Universitatea „Babeș-Bolyai”. Confecționarea căsuțelor pentru cărți 

a început la finele lunii februarie. Acestea au fost realizate de angajații Parcului. Căsuțele au fost 

amplasate în zonele de joacă pentru copii, lângă băncile de pe aleea principală și în zona 

foișoarelor din Parcul Sportiv. Rolul lor este încurajarea lecturii în spațiile publice pentru toate 

vârstele (studenți, familii cu copii, seniori), promovarea unei atitudini responsabile față de 

bunurile folosite în comun și încurajarea schimbului de cărți. În căsuțe sunt cărți pentru adulți și 

copii, în limba română și maghiară. Acestea se pot citi pe loc sau pot fi împrumutate pentru acasă, 

cu condiția să fie aduse înapoi sau să fie înlocuite cu alte cărți.  
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Inaugurare minibilioteci în Parcul Sportiv Universitar „Dr. Iuliu Hațieganu” 

 

 Alte minibiblioteci organizate: 

- cu ocazia evenimentului Strada Potaissa – Piața de flori altfel, la inițiativa AFA, 

biblioteca a amenajat o mini-bibliotecă, pe durata activităților (14-16 iunie), dotată cu o 

serie de reviste; 

- cu ocazia festivalului Untold, din perioada 1-4 august, s-au selectat cărți din donații, 

pentru copii, tineri si adulți, în limba română dar și în limbi străine; 

- în cadrul evenimentului Napoca Avenue, în perioada 10-19 septembrie, minibibliotecă 

dotată cu cărți și reviste. 

 

Evenimente pentru copii 

Cartea pentru copii a fost adusă în centrul atenției prin organizarea primei ediții a 

Festivalului Cărții pentru Copii în perioada 20-22 septembrie 2019. Aceștia au primit un motiv 

de a se dezlipi de gadgeturi și de a (re)descoperi plăcerea și bucuria lecturii alături de părinții lor.  

Pe parcursul celor 3 zile ale festivalului au avut loc întâlniri cu scriitori și un ilustrator de carte 

pentru copii (scriitorul Florin Bican a dialogat cu micii cititori, poetul Victor Constantin 

Măruțoiu a susținut un atelier de scriere creativă, ilustratorul Adrian Barbu i-a învățat pe cei mici 

cum să trasezele liniile pentru a obține un chip care exprimă diverse sentimente). 

Au fost organizate ore de poveste în limbile română, engleză și maghiară, cei mai curioși dintre 

copii au participat la Clubul de filosofie, susținut de doamna conf. dr. Mihaela Frunză, de la 

Facultatea de Istorie şi Filosofie. 

 Povești din diverse culturi le-au fost prezentate copiilor cu ajutorul Centrului de Limbă și 

Cultură Poloneză, Institutului Confucius și Institutului Francez Cluj. Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei i-a invitat pe copii la un Atelier de confecționat păpuși tradiționale și brățări textile. 

Au fost, de asemenea, spectacole de muzică, balet, teatru pentru copii oferit de Teatrul „Puck”, 

ateliere de creativitate. 13 personaje de poveste i-au așteptat pe copii să vină costumați și să 

petreacă împreună la Carnavalul personajelor de poveste. Copiii costumați au fost premiați, iar 

ceilalți au participat la o tombolă la care au câștigat cărți și dulciuri. 

 Amintiri colorate și amuzante au putut fi realizate la Photo Booth cu: Micul Prinț, Mica 

Sirenă, Mutulică și Doc (Înțeleptul) – 2 dintre piticii Albei ca Zăpada.  
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 Cărțile pentru copii au fost oferite de: Biblioteca Copiilor Deștepți, Librăria Cărturești, 

Librăria Tutimi și Titoc, jucăriile de Timi’s Art House.  

 Pe parcursul celor 3 zile s-au oferit înscrieri gratuite pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, 

doritorii au putut împrumuta cărți și vizita Bibliobusul bibliotecii. Peste 2.500 de copii și părinți 

au fost prezenți la aceste activități. 

 
Festivalul Cărții pentru Copii 

 

Clubul lecturii de vacanță 

 În cadrul Clubului lecturii de vacanță „Pe urmele cărții”, de-a lungul unei săptămâni, 

copiii și bibliotecarii au devenit detectivi și au urmărit pe hartă firul roșu al vieții unei cărți, de la 

nașterea unei idei la manuscris, publicație, produs, document de colecție și material reciclabil. În 

prima zi, copiii au avut parte la bibliotecă de o întâlnire surpriză cu scriitoarea și ilustratoarea 

Maria Surducan. Copiii au aflat detalii despre procesul creativ prin care o sclipire de inspirație 

este pusă în pagină, despre modul de concepere a ilustrațiilor, raportul dintre text și imagine, 

durata de realizare, dar și despre interacțiunea autorului cu cititorul. În a doua zi, a continuat 

expediția urmărind pașii care i-au dus pe copii la Editura Casa Cărții de Știință, unde redactorul a 

vorbit despre cum se realizează o carte: primirea manuscrisului de la autor și semnarea 

contractului editorial cu acesta, editarea textului, respectiv corectura și tehnoredactarea, 

realizarea designului grafic al coperții și pregătirea lucrării pentru tipărire. În a treia zi, pașii i-au 

purtat la Imprimeria Ardealul, unde au pornit într-un tur ghidat, de-a lungul căruia am descoperit 

cum se tipăresc, cum se taie, cum se cos și cum se lipesc paginile unei publicații, cum se 

realizează coperțile, cum se dă formă cotorului, cum se adaugă semnul de carte și cum se 

presează volumele. Cea de-a patra zi i-a dus pe copii la librăria „Tutimi și Titoc”, un loc unde 

personajele de poveste și-au găsit casa. Întâmpinați cu entuziasm de către librar, copiii și 

bibliotecarii au fost introduși în universul magic al cărților și au aflat cum se selectează, se 

comandă, se recepționează, se ordonează și se vând cărțile, dar și cum se organizează 

evenimentele în librărie. În a cincea zi, pașii le-au permis participanților la club să ajungă într-un 

loc de obicei închis pentru public: Biroul Achiziții, evidență, prelucrare și depozit legal local, din 

cadrul Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj. Copiilor li s-a explicat cum se realizează 

catalogarea, clasificarea și indexarea cărților nou intrate în colecția bibliotecii. Reveniți la 
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bibliotecă, aceștia au avut ocazia să fie chiar ei bibliotecari, să eticheteze cărțile, dar și să le 

recicleze pe cele vechi.  

La finalul călătoriei fiecare a înţeles că urmele cărţilor sunt presărate cu imaginaţie, 

rigurozitate, răbdare, dăruire şi creativitate. Activitățile au fost organizate atât la sediul central 

cât și la filialele de cartier. 

 Anul Cărții a fost o bună ocazie pentru a încheia un proiect de succes dedicat 

Centenarului României. Astfel, lucrările copiilor participanți la proiectul Marea Unire prin ochi 

de copil – compuneri și desene – au fost publicate în volumul cu același titlu: Marea Unire prin 

ochi de copil. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019. ISBN 978-606-17-1469-8 

 

Programul estival de lectură „E vremea cititului”… în oraș 

Cea de-a treia ediție a programului estival de lectură „E vremea cititului” (7-28 august) s-

a desfășurat sub forma unor ateliere outdoor, în diferite spații ale orașului: în stațiile de autobuz 

și în mijloacele de transport în comun, la studioul Radio Cluj, în Parcul Iulius Mall, la Cofetăria 

Friandise, dar și în holul Bibliotecii Județene „Octavian Goga”. 

În cadrul primelor trei ateliere, participanții au avut șansa să promoveze lectura în rândul 

copiilor, precum și activitățile Secției pentru copii a bibliotecii. Fiecare întâlnire a avut un 

farmec aparte: copiii au oferit cărți celor prezenți în autobuz, stârnindu-le pofta de citit; au vorbit 

liber despre beneficiile cititului, în cadrul interviului realizat de doamna Rodica Tulbure de la 

studioul Radio Cluj; au citit la umbra unui copac al lecturii, improvizat din cărți „zburătoare”; au 

îmbinat plăcerea lecturii cu savoarea prăjiturii, alături de doamna Veronica Szokoly, care le-a 

împărtășit din secretele unui cofetar; au născocit ei înșiși povești, pornind de la un joc cu zaruri, 

și s-au lăsat purtați ca într-un vis de muzica fermecătoare susținută la marimbă de doamna 

profesoară de percuție, Mihaela Damian. 

Scopul programului a fost de a atrage cât mai mulți copii spre lectură, oferind-o ca o 

variantă foarte plăcută de petrecere a timpului liber. La final, prietenii cititori și-au exprimat 

bucuria de a fi participat la programul estival de lectură, un program „excelent”, „inspirațional”, 

prin care au reușit să-i îndrume și pe alții „să vină la bibliotecă și să citească”. Pasiunea lecturii a 

fost încununată de un număr total de pagini impresionant: 18.763!  

În toamna Anului Cărții, a fost demarat proiectul Şcoli rurale la bibliotecă, având ca 

scop aducerea copiilor din mediul rural, unde rata abandonului şcolar şi analfabetismul sunt 

ridicate, în mod organizat la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. Sunt implicați copiii din 

cinci comunităţi rurale (Panticeu, Izvoru Crișului, Râșca, Viișoara, Sâncraiu), comunităţi etnice 

române și maghiare, copii care provin din medii defavorizate, nu au contact cu cartea sau 

posibilitatea de a participa la activităţi extraşcolare. În această perioadă au avut loc 5 activități 

(cu 118 participanți) de prezentare a bibliotecii și a celor mai deosebite cărți din colecția ei, 

activităţi menite să îi ajute pe elevi în conştientizarea importanţei şi beneficiilor lecturii în 

dezvoltarea personală.  
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Vizita copiilor de la Școala Izvorul Crișului 

 

 Mai mulți scriitori clujeni s-au întâlnit cu micii cititori în cadrul evenimentelor organizate 

la bibliotecă. Dintre aceștia îi amintim pe: Florin Bican, Alex Moldovan, Gențiana Groza, Victor 

Constantin Măruțoiu, Amedeia Neamțu, poeta Cseh Katalin, graficienii și ilustratorii de carte 

Adrian Barbu și Jánosi Andrea. 

 

Evenimente pentru adolescenți și adulți 

 

 Maitreyi Devi - povestea adevărată - activitate organizată la Filiala Zorilor, în care 

scriitoarea Mihaela Gligor a împărtășit concluziile cercetării sale referitoare la Mircea Eliade. 

 
Anul Cărții - Maitreyi Devi, povestea adevărată 

 

 În 22 februarie, poetul, traducătorul și profesorul universitar Balázs Imre József a 

participat la întâlnirea cu elevii claselor a V-a de la Liceul Unitarian „János Zsigmond”, ocazie 

cu care le-a vorbit, le-a citit copiilor și le-a cântat la chitară – ultimul lui volum de poezii fiind 

transpus în cântece.  
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Întâlnire cu Balazs Imre Jozsef 

 

 Ziua Internațională a Poeziei, 21 martie 2019, a fost marcată la Filiala Kogălniceanu cu 

un recital de poezie „Îngerul jongler”, susținut de actorul Cristian Grosu al Teatrului Național 

Cluj-Napoca. 

 
Ziua Internațională a Poeziei 

 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” în colaborare cu Citim Împreună România și 

Asociația OvidiuRo a organizat o masă rotundă cu tema Importanța cărților ilustrate în 

dezvoltarea literației, eveniment ce a avut loc în 14 aprilie 2019. Temele abordate au fost: rolul 

în dezvoltarea literației, mai ales în primii 5 ani de viață, a cărților ilustrate cu texte sub 1000 de 

cuvinte, folosirea cărților ilustrate în școala generală și în liceu, importanța cărților ilustrate 

create în România, în comparație cu cele traduse. Discuția a fost moderată de Maria Kovacs, 

Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România. La discuție au luat 

parte: Brandi Bates – Citim Împreună România, Maria Gheorghiu – Asociația Ovidiu.Ro, 

Mădălina Rusu – File de Vis, Alex Moldovan – scriitor și Mihaela Maier – Librăria Tutimi și 
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Titoc. La masa rotundă, alături de invitații speciali, au participat cadre didactice, ilustratori, 

bibliotecari, librari și elevi. 

 
Masa rotundă „Importanța cărților ilustrate în dezvoltarea literației” 

 

 În 10 iunie a avut loc lansarea cărții „Realitatea e cea mai frumoasă ficțiune” a 

scriitorului Gilbert Danco, în colaborare cu Editura Fundației Alfa, la care au participat scriitorii 

Aurel Codoban, Ștefan Melancu și Ion Hirghiduș. Lectura a fost însoțită de muzica din cadrul 

recitalului de pian susținut de Ella Danciu și Elisei Mureșan.  

 
Lansare de carte „Realitatea e cea mai frumoasă ficțiune” 

 

 În 20 iunie a avut loc lansarea cărții „Artificiala tăcere a gândului”, romanul de debut al 

scriitorului Adrian Turcu. Cartea „care a apărut mai repede cu 30 de ani”, după spusele 

prozatorului Dan Marius Drăgan, a fost prezentată și de Gabriel Cojocaru. Lansarea a fost 

însoțită de un moment folcloric.  
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Lansarea cărții „Artificiala tăcere a gândului” 

  

În data de 28 iunie a avut loc lansarea albumului de caricatură „Pas cu pas reînvățăm să râdem”, 

videoproioecție de caricatură comentată și vernisajul expoziției de caricaturi „Un surâs în plină 

vară!”, autor: Corneliu Pătrășcan. 

 
Vernisaj expoziție de caricatură – Corneliu Pătrășcan 

 

 „Scriitori români contemporani” – Cercul metodic al profesorilor de limba și literatura 

română organizat în colaborare cu biblioteca județeană a avut-o ca invitat pe scriitoarea Doina 

Ruști – cu prezentarea romanului „Homeric”. 
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Scriitori români contemporani - Doina Ruști 

 

 Biblioteca județeană împreună cu Asociația Avalon au organizat în parteneriat în anul 

2019 activitatea Miercuri literare coordonată de prof. univ. dr. Ovidiu Pecican, ce a reunit lunar 

iubitorii de literatură. 

 
Miercuri literare împreună cu prof. univ. dr. Ovidiu Pecican 

 

 Centrul de Studii de Literatură Belgiană de Limba Franceză în colaborare cu Uniunea 

Scriitorilor din România, Filiala Cluj și Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a organizat vineri, 

8 noiembrie, un eveniment în cadrul colocviului cultural Traducerea și recepția scriitorilor 

belgieni francofoni în spațiul cultural românesc. Acesta a cuprins vernisajul expoziției Scriitori 

belgieni de limbă franceză traduși în limba română și mai multe lansări de carte.  
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Colocviu de literatură belgiană 

 

 Expoziții  

 

 Mai multe expoziții și vitrine de carte au fost organizate cu ocazia Anului Cărții, dintre 

acestea amintim:  

1 februarie - Nicolae BREBAN, scriitor, romancier, eseist şi dramaturg român. Membru al 

Academiei Române - 85 de ani (01.02.1934) 

1 aprilie - 137 de ani de la naşterea poetului, publicistului şi omului politic Octavian GOGA 

(01.04.1881-06.05.1938) 

Centenar Ion D. Sîrbu (28.06.1919 - 17.09.1989) 

Biblioteca pentru toți - istoria unei colecții 

Ocolul Europei în 80 de cărți, etc. 
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Biblioteca pentru toți 

 
Foto catalog Biblioteca pentru toți 

 

 

 În anul 2019, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a continuat organizarea 

evenimentelor de alfabetizare și incluziune digitală: 

 

Curs de programare pentru copii 

În parteneriat cu Asociaţia Kids Go Tech au fost organizate 64 de activități în cadrul 

Cursului de programare, 140 de copii înscriși au avut 2165 de participări. Ei au învăţat să 

programeze pornind de la platforma code.org. Atelierele au loc prin implicarea programatorilor 

şi a studenţilor în domeniul IT – voluntari recrutaţi de asociaţia parteneră bibliotecii. Ultima 
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întâlnire a fost dedicată evaluării și mulțumirii celor implicați. Astfel, copiii au avut ocazia să 

spună ce le-a plăcut și ce ar putea fi îmbunătățit, le-au mulțumit voluntarilor și s-au putut bucura 

de o demonstrație a aplicării programării în domeniul roboticii. 

 

 
Curs de programare pentru copii 

 

Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului și internetului pentru vârstnici 

Au continuat și în 2019 cursurile de utilizare a calculatorului și internetului pentru 

vârstnici. Acestea s-au organizat atât la sediul central cât și la Filialele „Traian Brad” și Zorilor.  

Din 46 persoane înscrise, în 8 serii au fost instruite 39. 

 

 
Curs IT pentru seniori 
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Campania „Hai pe NET! ” 

Ajunsă la cea cea de-a zecea ediție, campania a adunat 110 participanți la activitățile de 

incluziune digitală pentru vârstnici și la cele de inițiere în programare pentru copii, desfășurate la 

secțiile și filialele bibliotecii. Secția pentru adolescenți a primit cu această ocazie un certificat de 

apreciere pentru organizarea evenimentului „Programare creativă prin Minecraft Education”.  

 
Hai pe NET! Eveniment de coding 

 

EU Code Week 2019 

 În perioada 5-20 octombrie 2019 biblioteca județeană a organizat mai multe evenimente 

cu ocazia celei de-a VII-a ediții a EU Code Week. Săptămâna UE a programării este o inițiativă 

care își propune să aducă programarea și competențele digitale la îndemâna tuturor într-un mod 

distractiv și antrenant. Programul a cuprins un atelier interactiv de modelare & imprimare 3D în 

cadrul proiectului ”3D Printing Challenge in Libraries - Innovation and Tech Practice for 

Students”, cursuri de programare pentru copii, pentru seniori, Povești animate cu FlipaClip. 

 
Demonstrații 3D Printing 
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Săptămâna Europeană a Roboticii 

Desfășurată la nivel european în perioada 14-25 noiembrie 2019, a fost marcată la 

biblioteca județeană prin organizarea mai multor activități ce au cuprins demonstrații și 

prezentări interactive. Ce este un robot, cine controlează roboții și alte curiozități cu și despre 

roboți au aflat copiii în cadrul acestor activități, dar s-au și jucat și au imitat mişcările roboțelului 

Alpha care a fost programat să execute diferite mișcări: de dans, flotări, exerciții sportive.  

 
Atelier de robotică – Filiala Grigorescu 

 

Servicii oferite în afara spațiilor bibliotecii 

 

 Biblioteca devine tot mai mult un hub pentru activități creative atât în interior cât și în 

exterior, prin simpla dedicare a unui spațiu și oferirea accesului la acestea. Prin organizarea de 

activități în exterior de către personal specializat, biblioteca devine mai vizibilă, crește interesul 

pentru activitățile organizate și se consolidează ideea în rândul cetățenilor că biblioteca este un 

bun comunitar. Dintre activitățile la care biblioteca a participat,  amintim: Intrare gratuită cu o 

carte la Grădina Botanică, derulată de organizația Cărțile pe față (23 aprilie), Hai-Hui printre 

povești, organizat de Teatrul „Puck” în Parcul Central (1-2 iunie), Orășelul copiilor, 

Comunitatea suntem noi organizată de Ambient Cluj, StreetFood Festival, Napoca Avenue. 
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Festivalul Hai-Hui printre povești 

 
StreetFood Festival 

  
Napoca Avenue 



Raport de activitate - Biblioteca Județeană „Octavian Goga” - 2019 

 

 28 

 

Zilele Clujului  

 În perioada 27-30 septembrie 2019 Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a organizat 

activități outdoor de încurajare a lecturii în cadrul Zilelor Clujului.  

 Pe strada M. Kogălniceanu, la Promenada Cărților, biblioteca a fost prezentă cu un stand 

de prezentare a serviciilor, facilităților și programelor pe care le organizează, a oferit tuturor 

celor interesați informații despre locațiile, activitățile și tot ceea ce se mai întâmplă nou la 

biblioteca publică. Cei mici au fost invitați să se fotografieze cu 4 personaje de poveste: Micul 

Prinț, Mica Sirenă, 2 dintre piticii Albei ca Zăpada. 

 În Parcul Central, pe parcursul celor 4 zile, activitățile de lectură s-au împletit armonios 

cu ateliere de creativitate cum ar fi: Atelierul de reciclat creativ, Atelierul de confecționat brățări, 

Spinnerele vesele, Rachete în acțiune, Zmeul-pasăre. Bibliotecarii le-au citit copiilor povești în 

limbile română, engleză și maghiară și i-au încurajat pe părinți să le citească de la vârste cât mai 

fragede. Nu au lipsit desigur, jocurile, atât cele de perspicacitate cât și cele de mișcare. Cei mai 

mititei dintre participanți au colorat personajele preferate din povești. Cei ce au dorit au putut 

împrumuta cărți din Bibliobusul instituției care a adus cu el carte pentru toate vârstele. 

La BT Arena, în data de 30 septembrie, biblioteca a fost prezentă cu un stand unde a organizat 

activități pentru seniori: lectură publică din cărțile incluse în Bătălia Cărților 2019, audiții 

colective, un atelier de creativitate și un quizz organizat în colaborare cu Centrul de Vârstnici nr. 

1. 

 
Zilele Clujului – Parcul central  
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Zilele Clujului – Ziua Seniorilor – BT Arena 

 
Zilele Clujului – Promenada cărților – Strada M. Kogălniceanu 

 

Festivalul WonderPuck  

Între 13 și 15 septembrie 2019, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a participat în 

calitate de partener, la cea de-a treia ediţie a Festivalului Stradal WonderPuck (festivalul 

organizat de Teatrul de Păpuşi „Puck” cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și al Consiliului 

Județean Cluj). Pentru publicul prezent, personalul Secţiei pentru copii a susţinut activităţi de 

promovare a lecturii, ateliere creative de confecţionat (semne de carte origami și cărți 

zburătoare). Pe tot parcursul evenimentului, la standul bibliotecii i-au așteptat semne de carte, 

pliante cu activitățile desfășurate la bibliotecă, fișe de colorat, jocuri și jucării. Și pentru că de la 

festival nu puteau lipsi cărțile, cititorii au putut răsfoi și alege după bunul plac povești și 

enciclopedii în limbile română, engleză și maghiară. 
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Festivalul WonderPuck 

 

Festivalul Untold 

 Prin participarea la Untold, biblioteca județeană a dorit să promoveze pe lângă 

creativitatea, lectura, relația copil-părinte, gândirea critică, recreerea în aer liber prin lectură sau 

alte genuri de activități, ce se pot desfășura în familie, dar și să schimbe concepția că biblioteca 

înseamnă doar împrumut de carte. Standul amenajat a oferit participanților un spațiu pentru 

odihnă și reflecție unde doritorii s-au putut aduna și relaționa, răsfoi o carte sau o revistă. 
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Participare la Festivalul Untold 
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 Biblioteca județeană a fost parte din viața comunității clujene și prin oferirea de activități 

în cadrul programului de voluntariat „Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!” și prin Ora de 

lectură în Spitalele de Pediatrie. 

 

Programul „Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!” 

Prin programul „Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!” au continuat activitățile cu 

instituțiile partenere din anii anteriori. 

Parteneriatul cu Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa s-a concretizat prin 10 întâlniri 

care au însumat 66 de participanți. Au fost organizate ateliere de creație manuală, fie individual, 

fie în echipă, în funcție de complexitatea lucrării executate, jocuri de strategie sau de echipă, 

teste de personalitate.  

Parteneriatul cu Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 Cluj-Napoca s-a derulat prin 

cursurile de limbi străine (engleză și japoneză) care au fost susținute de către doi voluntari, cu 

frecvență săptămânală, pe durata anului universitar. O prezență inedită a fost voluntarul sosit din 

Statele Unite ale Americii, pe o perioadă determinată, ce a prezentat un material propriu despre 

politica în Statele Unite ale Americii și a sprijinit desfășurarea unor ore de limba engleză 

conversațională și de instruire în informatică pentru seniori. Alături de acest Centru, s-a 

participat la Târgul de servicii pentru seniori care a avut loc cu ocazia Zilelor Clujului, în data de 

30 septembrie, la BT Arena Cluj-Napoca. Pe parcursul anului 2019, 685 de seniori au participat 

la activitățile desfășurate pentru ei, la acest centru. 

Din lipsa voluntarilor, activitățile de la Internatul Școlii Speciale Gimnaziale Centrul de 

Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată au fost în număr de 4 cu 97 de 

participanți. Au presupus activități de colorat, jocuri în grup, lecturarea de povești, oferirea 

darurilor prin campania ShoeBox. 

684 de seniori de la Centrul de Îngrijire și Asistență a Vârstnicului au beneficiat de orele 

de lectură susținute de către voluntarele bibliotecii și de lecturarea ziarelor oferite cu titlul de 

donație de către biblioteca județeană. 

Prin programul de voluntariat al bibliotecii, voluntarii au participat și la activități 

ocazionale, precum: Campania „Hai pe NET!”, BiblioVacanța, Atelierul de quilling, colectarea 

cadourilor în campania umanitară ShoeBox, vânzarea biletelor și orientarea oamenilor în sală la 

evenimentul organizat de Fundația Universității „Babeș Bolay” - „Psihologie și rock”. S-au 

implicat, de asemenea, și în activități desfășurate în aer liber, în care biblioteca a fost partener, 

precum: „Festivalul mieilor”, „Comunitatea suntem noi!” alături de Asociația Femeilor de 

Afaceri Cluj, Festivalul UNTOLD, alături de Consiliul Județean Cluj. S-au completat rafturile cu 

cărți de la mini-biblioteca de pe Aleea Băița nr. 9 de 4 ori. 
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CRDEII - Donație de cărți și Ora poveștilor 

 
4/4 Pentru Prieteni - Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1 

 

Ora de lectură în Spitalele de Pediatrie 

 Proiectul este inițiat de Asociația Femeilor de Afaceri și se derulează lunar, începând 

din luna aprilie 2018, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și Biblioteca 

Județeană „Octavian Goga”. Acesta constă în susținerea unei ore de lectură pentru copiii 

internați în cele trei spitale din Cluj-Napoca, Pediatrie I (Calea Moților 68), Pediatrie II (Str. 

Crișan 3-5) și Pediatrie III (Str. Câmpeni 2-4). În anul 2019 au fost 6 activități: 4 aprilie, 6 iunie, 

4 iulie, 26 septembrie, 31 octombrie și 28 noiembrie.  
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Biblioteca asigură nu doar voluntari pentru lectură, ci și cărți potrivite pentru toate 

categoriile de vârstă, cărți ce au adus puțină alinare copiilor suferinzi. 

NUMĂR PEDIATRIE I PEDIATRIE II PEDIATRIE III TOTAL 

SALOANE 

VIZITATE 

96 43 40 179 

BIBLIOTECARI 

IMPLICAȚI 

13 

 

9 

 

9 

 

31 

CĂRȚI CITITE 115 60 57 232 

BENEFICIARI 128 64 52 244 

 

 

Ora de lectură în Spitalele de Pediatrie 

 

Serviciul de bibliotecă mobilă în județul Cluj 

 

 În anul 2019, furnizarea serviciilor specifice de bibliotecă prin intermediul bibliotecii 

mobile, s-a realizat prin deplasarea la 20 biblioteci comunale din județ unde s-au împrumutat un 

număr de 961 de documente și s-au recuperat un număr de 1272 documente. 
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Vizita bibliobusului la Biblioteca Comunală Frata 

 

  

 

 
Vizita bibliobusului la Biblioteca Comunală Săcuieu 
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Cursuri pentru utilizatori 

 

Cursul de limba maghiară pentru adulți 

Activitățile ce au debutat în anul 2018, au continuat și s-au dezvoltat cu o nouă serie 

pentru începători, astfel, pe parcursul întregului an au avut loc 27 activități cu 273 de participări.  

 
Cursul de limba maghiară 

 

Cursul de limba engleză pentru seniori 

S-a derulat pe două niveluri: începători, în cadrul celor 16 întâlniri au fost 237 de 

participări. Pentru grupa întocmită în anul 2017 ce studiază la nivel avansat, au avut loc 30 de 

întâlniri cu 300 de participări. Cursul a fost structurat pe trei secțiuni: gramatică, vocabular și 

conversație și a fost un prilej extraordinar de comunicare și de învățare pe tot parcursul vieții 

pentru cei prezenți. 

 
Curs de limba  engleză pentru seniori, nivel începător 

 

Cluburi de limbi străine pentru copii  

S-au desfășurat sub formă de cluburi de lectură sau de coversație, la filialele Zorilor, 

„Traian Brad” și Grigorescu. În cele 86 activități au participat 458 de copii. Prin lectură și 

activități de învățare nonformale, acestea au oferit posibilitatea copiilor de a dobândi noi 

cunoștințe și de a-și exersa exprimarea prin jocuri și cântece.  
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Club de limba engleză - grupa mare – Filiala Zorilor 

Curs de scriere creativă 

 Biblioteca județeană împreună cu Asociația Avalon a organizat în perioada 6 iulie-10 

august 2019, Cursul de scriere creativă susținut de scriitorul Ovidiu Pecican. Cursul a fost gratuit 

și s-a adresat vârstei 14+. 

 

 
Curs de scriere creativă 
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Cursul gratuit de antreprenoriat social ṣi management de proiect pentru tineri (14-20 de ani) 

„Provoacă viitorul: fii antreprenor!” 

 Având sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii și în acest an, în 

perioada 25 noiembrie-6 decembrie 2019 a fost organizat cursul gratuit de antreprenoriat social 

ṣi management de proiect pentru tineri între 14 ṣi 20 de ani, cuprinși sau nu într-o formă de 

învățământ, „Provoacă viitorul: fii antreprenor!”/„Challenge the Future: Be an 

Entrepreneur!”. 36 de persoane au participat la cele două serii ale cursului, la final fiind 

implementate 5 proiecte cu caracter social.  

 
Curs de antreprenoriat social și management de proiect pentru tineri 

 

În luna decembrie biblioteca județeană a organizat mai multe activități dedicate  

aniversării celor 30 de ani de la Revoluție. 

 

Proiectul cultural-educativ Comunism vs democrație derulat la Filiala „Traian Brad”, a 

supus atenției adolescenților, istoria ca pasiune și mai puțin ca materie, acumularea de informații 

referitoare la România comunistă, despre care tinerii au auzit și aud, dar nu au experimentat-o. 

Activitățile au urmărit să ajute tinerii să înțeleagă în profunzime fenomenul revoltei împotriva 

unui sistem.  
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Eveniment Comunism vs democrație 

 

Vernisajul expoziției „21 Decembrie 1989 - Drumul spre libertate” 

 Invitații evenimentului au fost prof. Răzvan Rotta și domnul Aurel Coltor, președinte al 

Asociației pentru Adevărul Revoluției Cluj. 

 

 
Vernisaj Expoziție de fotografie -  21 decembrie 1989 

 

Promovarea serviciilor bibliotecii 

 În anul 2019 s-au realizat şi transmis către mass-media clujeană 24 comunicate de presă. 

S-au semnalat peste 80 de apariții în presa scrisă şi on-line: Făclia, Monitorulcj.ro, Știri de Cluj, 

Arieș News, Ziua de Cluj, CityNews, Eclujeanul.ro, Servus, Cluj, cluj.com, bzc.ro, Transilvania 

Reporter, exponentul.ro, Szabadság, Krónika, Pănade, file de poveste.  

Au fost acordate 17 interviuri în media audio-vizuală, la Radio Cluj, PRO TV, NCN, 

TVR Iași, TVR Cluj, Transilvania Reporter, Napoca FM.  
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Informarea Consiliului Județean Cluj despre activitatea bibliotecii s-a realizat prin 

transmiterea de comunicate de presă, a celor 12 grafice ale activităților lunare și 48 săptămânale, 

precum și a 5 informări detaliate despre activitățile bibliotecii. 

Pagina web a bibliotecii rămâne principala sursă de informare on-line a utilizatorilor 

despre activitățile și evenimentele găzduite de bibliotecă. Publicul larg accesează  paginile 

bibliotecii de pe rețelele de socializare care sunt din ce în ce mai mult consultate. 

Sub genericul Alege ce să citeşti!, s-au făcut recomandări de lectură comunității de 

cititori, pe pagina de Facebook a bibliotecii și la Radio Cluj. Proiectul și-a propus promovarea 

bibliotecii şi a lecturii în rândul comunităţii, prin punerea în valoare a fondului de carte, în 

vederea atragerii de noi utilizatori către bibliotecă. Săptămânal s-au postat online una-două 

recomandări de lectură, cărţi din literatura română şi universală, cărți din domeniul artelor. În 

anul 2019 s-au realizat 70 de recomandări de lectură, din care 20 emisiuni la Radio Cluj.  

 

Vizite profesionale   

În 5 noiembrie 2019 a avut loc o vizită a unei delegații de la Biblioteca Judeţeană 

Covasna „Bod Péter”. Aceasta a avut ca scop vizitarea spațiilor sediului central și ale Filialei 

Zorilor și realizarea unui schimb de idei cu privire la organizarea și funcționalitatea spațiilor unei 

biblioteci moderne. 
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Vizita delegației Bibliotecii Județene Covasna 

 

 În perioada 12-13 iunie 2019 o delegație formată din doamnele Lilia Tcaci, director 

adjunct și Lolita Caneev, șef secție de la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” 

Chișinău au vizitat biblioteca județeană și au susținut un atelier având ca subiect serviciile 

moderne de bibliotecă. Atelierul a cuprins două părţi: 

- trainingul “Utilizarea tabletelor în dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă pentru copii și 

adolescenți” 

- trainingul „Metodologia de implementare a serviciilor de inițiere în coding la bibliotecă” 

Participanții au luat cunoștință de noi programe educaționale, aplicații pentru crearea de 

animații și au dobândit competențe de livrare a 4-5 ateliere de inițiere în coding pentru copii. 

 
Atelier de utilizare a tabletelor pentru bibliotecari  
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 În 26 iulie 2019, biblioteca județeană a primit vizita unei delegații administrative și 

educaționale din Raionul Florești, Republica Moldova ce au fost însoțiți de reprezentanți ai 

Consiliului Județean Cluj. Copii, cadre didactice, funcționari ai administrației publice locale au 

făcut un tur al bibliotecii și au fost cu toții încântați atât de spații cât și de facilitățile oferite și 

activitățile organizate.  

 

 

 
Vizita delegației din Raionul Florești, Republica Moldova 

 

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă 

Inaugurarea Colțului maghiar 

În 21 martie  2019, Biblioteca Județeană a deschis o nouă secție pentru publicul clujean, o 

Sală multiculturală cu un fond de documente în limbile maghiară, franceză și poloneză. Scopul 

inițiativei a fost  de a mijloci cunoașterea celor trei culturi, de a stimula lectura și educația de 

calitate. Sala multiculturală, din care face parte Colțul maghiar oferă servicii moderne de 

bibliotecă pentru toate categoriile de vârstă: împrumut de documente la domiciliu, consultarea 
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acestora pe loc, prelungirea termenului de împrumut, rezervarea și reținerea de titluri, oferirea de 

informații, activități de loisir și de învățare pentru toate vârstele, acces gratuit la internet wirelles.  

Inaugurarea Colțului maghiar s-a desfășurat printr-un program cultural-educativ complex 

în parteneriat cu Teatrul „Puck”, Filarmonica de stat „Transilvania”, Consiliul Județean, Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei. Programul a debutat cu un spectacol de teatru de păpuși pentru copii 

în limba maghiară, urmat de vernisajul miniexpoziției Etnografica realizată în colaborare cu 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Evenimentul festiv a avut loc în foaierul bibliotecii și a 

cuprins un moment muzical susținut de Filarmonica „Transilvania”. 

 

 

 
Inaugurarea Colțului maghiar 

 

Modernizarea Filialei „Traian Brad” 

În perioada aprilie – mai 2019, Ludoteca Secției pentru copii a fost renovată și 

modernizată, spațiul a fost reorganizat astfel încât au fost create două zone una pentru grupa de 

vârstă 0-6 ani și cealaltă pentru 7-14 ani. Fiecare dintre acestea este dotată cu mobilier nou, 

modern, documentele au fost reorganizate și aranjate astfel încât să răspundă nevoilor de lectură. 

Spațiul este acum mult mai atractiv, mai confortabil și prietenos. Tot aici s-au realizat lucrări de 
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modernizare a grupurilor sanitare existente și a fost îmbunătățită conexiunea la Internet, 

trecându-se la fibra optică, ceea ce a dus la creșterea vitezei de accesare a informațiilor on-line. 

 

 
Ludoteca Filialei „Traian Brad” din Cartierul Mănăștur 

  

Proiecte cu finanțare externă 

FAMILY LITERACY WORKS! 

 În anul 2019 s-a încheiat activitatea în cadrul proiectului Erasmus+ „Family Literacy 

Works!”, proiect în care biblioteca a fost partener alături de Asociația Learn&Vision (România), 

Training Center CES (Macedonia), Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek’’EOOD 

(Bulgaria), Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (Portugalia) și Mestna Knjižnica 

Kranj (Slovenia). 

 În 23 februarie 2019 s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale 

„Masă critică pentru o educație de calitate. Facilitatorul de literație în familie pentru o societate 

literată”, eveniment de multiplicare în cadrul proiectului, iar ultima întâlnire transnațională a 

avut loc la biblioteca județeană în perioada 22-23 martie 2019. 
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Echipa Proiectului „Literația pentru familie funcționează!” 

 
Conferința finală a Proiectului „Literația pentru familie funcționează!” 

 

ENRICH EUROPEANA 

În cadrul proiectului Enrich Europeana la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj sau 

derulat mai multe evenimente: 

În perioada 9-10 iulie 2019, respectiv 11-12 decembrie au avut loc Zilele Colecțiilor 

1989. Activitățile au avut ca scop colectarea de mărturii constând în: povestiri, fotografii, 

scrisori, înregistrări, cărți poștale, jurnale, presă, afișe sau obiecte personale (carnete de student 

sau de partid, insigne de pionier, cartele de masă etc.) de la sfârșitul anilor ’80 pentru a recrea 

atmosfera ultimilor ani de comunism, ce au precedat Revoluția din decembrie 1989.  

Pe parcursul celor 4 zile s-a reușit colectarea și crearea a 370 de povestiri de la 52 de 

persoane și instituții. Cea mai mare parte a povestirilor a fost creată în jurul obiectelor personale 

(în majoritate fotografii), dar și a carnetelor de CEC, de Partid, a diverselor documente oficiale 

din acea perioadă, a lucrărilor de propagandă realizate pentru diverse categorii de vârstă, în 
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funcție de organizația din care participanții făceau parte în acea perioadă (Șoimii Patriei, 

Organizația de Pionieri, Uniunea Tineretului Comunist). De remarcat ar fi contribuția domnului 

Valentin Manache, un pasionat colecționar clujean, care a reușit, printre altele, să reconstituie 

pornind de la epoleți și însemne de armă, toate categoriile profesionale din Miliția anilor ’80. 

Materialele au fost digitizate și publicate pe site-ul Europeana. 

Printre cele mai interesante obiecte ar fi BJC0023 reprezentând o adresă a Inspectoratului 

Județean de Miliție Cluj către Facultatea de Filologie în care se solicită punerea în discuție a 

două studente pentru tentative de trecere frauduloasă a frontierei și BJC0050 reprezentând 

avantajele oferite de statutul de membru de partid din acea perioadă. 

În cadrul Zilelor Colecțiilor 1989 din decembrie a fost organizat un mini-eveniment 

Transcribathon, o competiție în cadrul căreia mai multe echipe au concurat prin transcrierea 

online a documentelor manuscrise, iar în 11 decembrie a avut loc prezentarea Europeana în 

educație. Partener: Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj. 

 
Zilele Colecțiilor 1989 – prezentare 

 
Zilele Colecțiilor 1989 
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Eveniment Transcribathon 

 

E-SKILLS 

În perioada 15-19 aprilie 2019 la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” au avut loc 

sesiuni de instruire în dobândirea de cunoștințe digitale de bază în cadrul proiectului “e-Skills for 

e-Inclusion”, finanțat în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, 

Parteneriate Strategice, și implementat de către consorțiul format din Kilcooley Women’s 

Centre, din Irlanda de Nord, ANBPR și Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – 

ACDC din România, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – ARCI din Italia, Global 

Libraries Bulgaria Foundation – GLBF din Bulgaria și Fundacion Esplai din Spania. 

Participanții, în număr de 10, au fost seniori, mame tinere instituționalizate în Centrul 

Maternal „Luminița” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Cluj și etnici minoritari, rromi. 

Sesiunile au fost susținute de 2 formatori ai bibliotecii, iar conținutul livrat a fost adaptat 

nevoilor participanților. 
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Sesiuni de instruire în cadrul Proiectului  “e-Skills for e-Inclusion” 

 

 

CROSS-CREATING OTHER STUDY SPACES 

În anul 2019 a demarat parteneriatul din cadrul proiectului „CROSS-Creating other study 

spaces” („Crearea unor noi spații de învățare”), finanțat prin programul Erasmus+, Cooperare 

pentru inovare și schimb de bune practici, Parteneriate strategice pentru educația adulților. 

Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2019 - august 2021 și este coordonat de 

Volkshochschule der Stadt Iserlohn (Centrul pentru Educația Adulților Iserlohn, Germania), 

Stadtbücherei Iserlohn (Biblioteca Orășenească Iserlohn) și Biroul pentru Afaceri Europene 

Iserlohn. Partenerii proiectului sunt, alături de Biblioteca Județeană, alte biblioteci publice sau 

instituții care au ca obiect de activitate educația adulților: Primăria Nyíregyháza - Ungaria, 

Mestna knjiznica Kranj (Biblioteca Orășenească Kranj) - Slovenia, RBS-Center fir Altersfroen - 

Luxembourg, Ayntamiento de Caudete - Spania, Stichting Werken & Leren - Olanda. Proiectul 

transnațional CROSS se desfășoară ca parteneriat strategic pentru încurajarea schimbului de 

bune practici între diverși furnizori de educație pentru adulți.  

Scopul proiectului este de a cerceta condițiile-cadru cu care se confruntă instituțiile de 

învățământ continuu și de a dezvolta noi concepte. Acesta vizează transferul transnațional, 

dezvoltarea și implementarea inovațiilor în domeniul educației adulților, punând accent pe „al 

treilea spațiu”, ca spațiu de învățare. Proiectul se concentrează asupra conceptului „al treilea 

spațiu”, într-un cadru social marcat de schimbări demografice, studiu individualizat, digitalizare 

și migrație, și asupra efectelor sale asupra ofertelor de educație pentru adulți. Termenul „al 
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treilea spațiu” a fost folosit încă de la sfârșitul anilor `80 de sociologul american Ray Oldenburg 

pentru a delimita, astfel, primul loc (acasă) și cel de-al doilea loc (locul de muncă) de locurile 

„terțe” - care permit întâlniri și schimburi informale și care au o importanță ridicată de 

promovare a dezvoltării comunității și înțelegerii reciproce. 

În perioada 4 - 6 septembrie, reprezentanții instituțiilor s-au întâlnit la evenimentul de 

lansare, la VHS Iserlohn, Germania, pentru a pregăti următoarele reuniuni de proiecte și 

planurile de lucru. 

A doua întâlnire transnațională a proiectului a avut loc în Slovenia în perioada 11-13 

decembrie 2019.  

 

 
Prima întâlnire în Proiectul CROSS 

 

Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul) 

La fel ca în anul 2018 am reușit să satisfacem cea mai mare parte din nevoile de lectură 

ale comunității (94,4%) chiar dacă în continuare noutățile au ajuns pe rafturile bibliotecii cu 

întârziere de mai mult de o jumătate de an. Ne-am confruntat în continuare cu procedura greoaie 

a achiziției de documente care a afectat gradul de utilizare a bibliotecii, a dus la întârzierea 

lansării concursului Bătălia cărților, secțiunea în limba engleză. Pentru a contracara aceste 

efecte am organizat campanii de donații, transferuri de documente din colecții mai puțin 

solicitate către cele cu un număr mai mare de cereri și am organizat mai multe activități de 

promovare a colecției. 

A fost începută, dar nefinalizată, realizarea unui studiu cu scopul cunoaşterii nevoilor 

utilizatorilor şi nivelului de satisfacţie al  acestora, prin serviciile oferite.  În cadrul acestuia, în 

perioada 18 noiembrie-14 decembrie, la filialele de cartier au fost aplicate 220 de chestionare 

prin implicarea unor studenți de la Facultatea de Științe Politice și Administrative, urmând ca în 

anul următor să aibă loc aplicarea chestionarului la sediul central și prelucrarea și interpretarea 

datelor. 

 

Propuneri pentru remedierea deficienţelor 

Modificarea legii achizițiilor publice în vederea exceptării bibliotecilor de la achiziția 

prin procedura simplificată.  

Colaborarea mai strânsă cu unitățile de învățământ din județ în vederea formării 

deprinderilor de lectură, informare și cercetare a elevilor și studenților. 

Finalizarea Obiectivului de investiții ”Centrul cultural și de dezvoltare profesională la 

Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”” pentru refuncționalizarea spațiului și extinderea Secției 

pentru copii, precum și crearea unor săli dedicate activităților culturale mari. 
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Acordarea de sprijin financiar din partea autorităților locale în vederea renovării spațiului 

Filialei Kogălniceanu, filială cu un potențial enorm de care ar putea beneficia comunitatea 

clujeană. 

 

MANAGER, 

SORINA STANCA 


