
 

 

  

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „OCTAVIAN GOGA”  

2018 

 

Cuvânt înainte din partea conducătorului instituției 

Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” se preocupă de dezvoltarea continuă a 

serviciilor pentru publicul clujean. În trend cu evoluția bibliotecii publice la nivel mondial, 

biblioteca noastră și-a propus modernizarea spațiilor dedicate publicului, automatizarea 

proceselor de rutină din bibliotecă și orientarea către nevoile utilizatorilor.  

În anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, Biblioteca noastră a reușit să realizeze 

numeroase programe dedicate acestui eveniment, programe ce s-au adresat tuturor categoriilor 

de vârstă. De altfel, colectivul bibliotecii s-a pregătit încă din anul 2013 pentru anul centenar, 

prin contribuția realizată în cadrul Proiectului Europeana 1914-1918. Am contribuit atunci la 

crearea portalului european dedicat păstrării memoriei colective despre primul război mondial 

prin colectarea de fotografii, scrisori, jurnale, înregistrări video sau audio din perioada 

Primului Război Mondial. Toate aceste evenimente trebuie conjugate cu realizarea Marii Uniri. 

2018 a fost anul în care familia bibliotecii s-a mărit cu o nouă filială foarte necesară, 

deschisă în Cartierul Grigorescu. 

 

Misiunea bibliotecii 

  

Obiectivele prioritare ale anului 2018, 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 

 

Activitatea Bibliotecii a fost apreciată 

prin acordarea diplomei ”Onoare pentru Cluj 

2018”, de către Instituția Prefectului Cluj. 
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Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

 

Valorile medii din punct de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii pentru anul 2018, sunt: 

 cca. 1.395 vizite/zi, din care 906 la Sediul Central; 

 1.373 documente difuzate/zi din care 846 împrumutate la domiciliu; 

 552 alte servicii oferite în incinta bibliotecii/zi; 

 10 activități cultural-educative/zi; 

 8 alte activități/zi; 

Realizarea achiziției de documente conform misiunii bibliotecii publice și a intereselor 

de lectură ale utilizatorilor 

În anul 2018 au fost achiziționate 15.104 u.e., în valoare de 426.754,26 lei, din care 

13.329 u.e., în valoare de 393.275,26 lei, prin Biroul Achiziții, evidență și prelucrare.  

Achiziția de documente nou apărute, necesare desfășurării activității de bază a bibliotecii, 

a fost mai mare decât în anul 2017, când s-au achiziționat și prelucrat 8.725 documente. Pe 

parcursul anului biblioteca a primit un număr însemnat de documente prin donații, mai ales din 

partea persoanelor fizice, din care au fost introduse un număr de 1.919 u.e., în valoare de 

35.222,93 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 comunicarea colecțiilor, a propunerilor utilizatorilor și a respectat criteriile 

enunțate în Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj. 

 

Dezvoltarea colecției de documente a Depozitului legal local 

Prin Depozitul legal local au intrat în colecțiile bibliotecii un număr de 1.775 u.e., în 

valoare de 33.479 lei.  

 

Sintetic, achiziția documentelor în anul 2018 se prezintă astfel: 

 

ACHIZIȚIA DE DOCUMENTE 2018  

DOCUMENTE ACHIZIȚIONATE ȘI 

PRELUCRATE 

15.104 

Cărți (număr volume) 11.059 

Cărți (nr. titluri) cca.5.000 

Nr. exemplare/titlu carte aprox.2,21 

Publicații seriale (nr. unități de evidență) 772 

Manuscrise 0 

Documente audiovizuale 1.426 

Documente electronice 1.835 

Alte documente noncarte 12 
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Indicatori și activități pe anul 2018 

 

 

I. Utilizarea bibliotecii direct 

Utilizatori înscriși în perioada 2014-2018 39.685 (12,23% din 

Populația 

municipiului Cluj-

Napoca) 

Utilizatori activi 35.298 

Utilizatori noi 8.598 

Vizite la bibliotecă 347.391 

Documente împrumutate 341.734 

Informații și referințe bibliografice 58.561 

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii 25.135 

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de bibliotecă 

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

Utilizatori activi 1.507 

Utilizatori noi  863 

Vizite 10.184 

Documente împrumutate 12.256 

Informații oferite 4.951 

2. Biblioteca mobilă 

Număr de biblioteci vizitate 32 

Număr de documente împrumutate 1.367 

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

Număr de vizite 538.146 

Număr de documente consultate 10.054.603 

Rezervări de titluri prin e-mail  

Prelungiri ale termenului de împrumut prin e-mail 

166 

2029 

Referințe bibliografice prin e-mail 88 

 

Indicatori/utilizator activ 

Numărul de utilizatori activi în anul 2018 a fost 35.298, aceștia au venit la bibliotecă cu o 

frecvență de 19 vizite/an și au împrumutat 19 documente la domiciliu/utilizator activ/an. O foarte 

mare solicitare a fost în anul 2018 pentru locurile de studiu, gradul de ocupare a locurilor în 

sălile de lectură fiind 153%.  În sălile de lectură s-au înregistrat cca 215 vizite/zi.  

 

Scopul vizitelor la bibliotecă 

Vizite la bibliotecă 

Scop Număr vizite Procente din totalul vizitelor 

Împrumut la domiciliu 118.080 34% 

Activități și proiecte  46.977 13,5% 

Studiu individual și alte 

servicii 

182.334 52,5% 
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Biblioteca județeană răspunde nevoilor de lectură, informare, instruire și recreere prin 

constituirea și punerea în circulație a colecțiilor de documente formate din cărți, materiale 

audiovizuale, periodice destinate tuturor categoriilor de utilizatori: copii, adolescenți, adulți de 

toate vârstele. Publicul utilizează biblioteca pentru: accesul la colecții enciclopedice de publicații 

puse la dispoziție în spații special amenajate pentru împrumut la domiciliu sau pentru consultare 

la sala de lectură, accesul la spații de studiu, accesul gratuit la internet, participarea la programe 

educaționale, culturale și de loisir (lansări de carte, vernisaje, expoziții, cursuri, concursuri etc.). 

 

Prezentarea principalelor proiecte și programe desfășurate 

Proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri 

Anul 2018 a fost un an cu o semnificație deosebită, fiind anul în care s-au împlinit 100 de 

ani de la Marea Unire, în urma tratatelor încheiate la sfârșitul Primului Război Mondial. Pentru 

marcarea acestui eveniment, biblioteca noastră, prin compartimentele Bibliografic și Colecții 

speciale, memorie și cunoaștere locală, a început realizarea unor proiecte editoriale încă din anul 

precedent. Astfel, la începutul anului 2018 a avut loc lansarea a două volume editate sub egida 

Centenarului: Ziuariul meu, de Dumitru Nistor și Muzeul din bibliotecă. 

Dumitru Nistor a fost un țăran român din județul Bistrița-Năsăud (acum) ce din dorința de 

a cunoaște lumea s-a înrolat în marina austriacă, înainte de izbucnirea războiului. Misiunile de 

luptă l-au purtat în diverse colțuri ale lumii, ajungând în final să fie luat prizonier de către 

japonezi. Volumul Ziuariul meu este rezultatul transcrierii jurnalului pe care acesta l-a ținut în 

perioada prizonieratului și pe care biblioteca noastră îl deține în manuscris, transcriere realizată 

în cadrul unui eveniment derulat în anul 2017 de către Europeana în mai multe țări europene - 

Transcribathon. Volumul, editat de editura clujeană Școala Ardeleană, a beneficiat de o dublă 

lansare, prima dintre acestea fiind la Târgul Gaudeamus în data de 21 aprilie 218, iar cea de a 

doua, la Secția pentru copii a bibliotecii, în 23 mai, în prezența doamnei prof. univ. dr. Ioana Bot 

de la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, în calitate de îngrijitor al ediției. 

 

 

 

 

Cel de-al doilea volum, Muzeul din bibliotecă, reunește studii realizate de bibliotecari ai 

serviciului ce au la bază documente ale familiei poetului Emil Isac, deținute de biblioteca noastră 

alături de obiecte personale ale acestuia, și a care au fost implicat activ în realizarea Unirii din 

1918, la care a și participat. Volumul a fost lansat la sediul bibliotecii în data de 23 martie 2018, 

în cadrul evenimentului Memoria culturală a Clujului: trei abordări. 
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Încă din toamna anului 2016, instituția noastră a aplicat la programul de finanțare a 

activităților culturale dedicate Centenarului de către Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Au fost propuse trei proiecte, dintre care două au fost declarate câștigătoare în ședința din luna 

iulie a anului curent, finanțarea efectivă a acestora începând de la sfârșitul lunii septembrie. 

Primul proiect, cu titlul Primul Război Mondial în 3D – fotografii stereoscopice din 

colecțiile Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj a avut ca obiectiv editarea unui album cu 

fotografiile stereoscopice realizate în timpul Primului Război Mondial, pe care biblioteca noastră 

le deține în colecțiile compartimentului Colecții speciale, Memorie și cunoaștere locală. Pornind 

de la acestea, dar și de alte documente memorialistice, au fost elaborate trei studii, iar materialul 

fotografic a fost transpus în format tridimensional cu ajutorul unei aplicații informatice, pentru a 

oferi cititorilor albumului imaginea tridimensională ce poate fi văzută la aparatul vremii, 

pantoscop. 

Cel de-al doilea proiect, cu titlul Primul Război Mondial în colecțiile Bibliotecii 

Județene “Octavian Goga” Cluj, a avut ca scop promovarea și utilizarea în scop educațional a 

documentelor purtătoare de informații legate de Primul Război și a constat în organizarea a trei 

activități de promovare, din perspective diverse: 

Memorialistica Primului Război Mondial 

 

        
 

Imaginile Marelui Război 
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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 Naționale 

 În perioada 15-19 ianuarie 2018, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a marcat Ziua 

Culturii Naționale prin organizarea de expoziții și activități dedicate, atât la sediul central cât și 

la filialele de cartier. Dintre acestea amintim: atelierul de creație plastică dedicat poeziilor lui 

Mihai Eminescu, Poezia culorilor, activități de popularizare a vieții și operei poetului în cadrul 

proiectului „Scriitori români de ieri și de azi”, Cultura română în 4 clasici, ce l-a avut ca 

invitat pe domnul profesor univ. dr. Ovidiu PECICAN. 

 

 
 

Ziua Internațională a Cititului Împreună 

Organizată de către Lit World (www.litworld.org), Ziua Internațională a Cititului 

Împreună este un eveniment global la care participă milioane de oameni din peste 100 de țări. 

Cea de-a doua ediție a evenimentului coordonat la nivel național de grupul Citim 

Împreună România a reunit de peste 6 ori mai mulți parteneri decât ediția de anul trecut. Printre 

aceștia se numără și Biblioteca Județeană „Octavian Goga”. Programul a cuprins lecturi cu voce 

tare a unor fragmente din cărțile preferate și discutarea lor, de către toți participanții, persoane de 

toate vârstele. La cele 4 activități au participat 144 de persoane. 
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Bătălia cărților - concurs național de lectură 

Concursul a ajuns în 2018 la cea de-a V-a ediție și are ca principal scop promovarea cărții 

și lecturii în rândul tinerelor generații. În perioada aprilie-octombrie 2018, 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, 85 de copii au participat în concurs, dintre aceștia 34 au ajuns în 

finala mică, iar în finala mare, 11. 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 2018.  

La secțiunea 14-18 ani, 22 de adolescenți s-au înscris în concurs. Pentru fiecare dintre 

secțiuni a fost desemnată pe baza voturilor participanților CARTEA ANULUI. Din juriu a făcut 

parte pe lângă cititorii anilor precedenți, scriitorul și traducătorul Florin Bican, un fervent 

susținător al concursului, prezent atât la lansare cât și la încheierea ediției. Concursul a mai 

cuprins o secțiune în limba engleză pentru copii și pentru adolescenți și o secțiune pentru adulți. 

Aceasta din urmă 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 5 întâlniri cu 35 de 

participanți. 
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Concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei, ediția a XVI-a 

În perioada 9-11 mai 2018, la Colțul Francofon a avut loc cea de-a XVI-a ediție a 

concursurilor cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei, „Patrimoniul nostru: la confluența 

dintre trecut şi viitor”: un concurs de desen pentru elevi din învățământul primar ṣi câte un 

concurs de realizare de eseuri ṣi dezbatere pentru elevi din învățământul gimnazial şi pentru elevi 

din învățământul liceal. Ediția a stat sub semnul Anului European al Patrimoniului Cultural ṣi al 

Centenarului Marii Unirii, probele concursurilor fiind asociate acestora. Au participat 80 de 

persoane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul de desene „Eroii cărților citite”, 2018 

Organizat anual cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, a ajuns în anul 2018 la cea de-

a XLVII-a ediție. Au participat 33 de instituții de învățământ din județ și au fost depuse pentru 

jurizare 907 de desene, de la 26 de școli și licee, 7 grădinițe și un club al copiilor. În data de 23 

mai 2018 a avut loc jurizarea lucrărilor, iar juriul format din profesori de la Universitatea de Artă 

și Design din Cluj-Napoca a acordat 80 de premii și a selectat pentru expunere circa 220 de 

desene ale participanților. Premianții au primit diplome și cadouri, iar cadrele didactice 

îndrumătoare au fost premiate cu diplome de excelență sau de onoare. 
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Nocturna bibliotecilor 

În data de 29 septembrie 2018, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a organizat 

Nocturna Bibliotecilor, campanie națională inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, Nocturna 

bibliotecilor a fost dedicată valorilor și simbolurilor culturale ale Marii Unirii, reunind 

participanții sub sloganul BIBLIOTECILE UNESC. 

Biblioteca a fost deschisă pentru public în intervalul orar 18.00 - 24.00. Pe lângă 

împrumut de carte, studiu în sala de lectură, programul Nocturnei a cuprins un șir de evenimente 

dedicate tuturor categoriilor de vârstă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilele Bibliotecilor de cartier, ediția a XXII-a 

Organizate pe parcursul săptămânii 24 – 28 septembrie 2018, a XXII-a ediție a Zilelor 

Bibliotecilor de Cartier a cuprins: întâlniri cu scriitori clujeni, prezentări de carte, ateliere de 

creativitate, cursuri de limbi străine și programare, vizite colective ale elevilor de la școlile din 

cartiere, audiții și vizionări etc. În 2018 Filiala „Traian Brad” situată în cel mai mare cartier al 

orașului, Mănăștur, a împlinit 40 de ani de la înființare. Aici și-au dat întâlnire scriitori și 

ilustratori de carte (Gențiana Groza, Amedeia Neamțu, Adrian Barbu), cei mici au fost invitați la 

spectacolul Micul Prinț - spectacol prezentat de Teatrul Apetit, cei mari la prezentarea 

Aromoterapia și sănătatea - uleiuri esențiale pentru copii, susținută de aromoterapeut Sandra 

Lădar. 
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Pe lângă activitățile tradiționale au fost organizate foarte multe evenimente speciale: 

Discuție liberӑ cu tema „Dramaturgia americană contemporană”, la care a 

participat Martyna Majok, laureata Premiului Pulitzer pentru dramă în anul 2018 

În data de 23 noiembrie 2018, la American Corner Cluj-Napoca a avut loc discuţia liberă 

intitulată „Dramaturgia americană contemporană”, la care au participat directorul artistic al Lark 

Play Development Center, New York, John Clinton Eisner, dramaturgii americani Martyna 

Majok (Premiul Pulitzer pentru dramӑ în anul 2018, pentru piesa „Cost of Living”), Lucy 

Thurber (Premiul Gary Bonasorte Memorial pentru dramӑ, Premiul Lilly, Premiul Obie) ṣi Rajiv 

Joseph (finalist al Premiului Pulitzer pentru dramӑ cu piesa „Bengal Tiger at the Baghdad Zoo”, 

Premiul Steinberg, Premiul Laurents/Hatcher Foundation, Premiul Whiting, Premiul Glickman, 

Premiul Obie, Premiul Ovation pentru cea mai bunӑ producție 2017, pentru piesa „Guards at the 

Taj”), alţi oaspeți americani, incluzând actori, persoane din managementul teatral şi un student la 

teatru (17 persoane). Publicul evenimentului afost format din studenţi la teatru, elevi de liceu ṣi 

profesori din învăţământul liceal şi universitar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întâlnire cu interpreta americanӑ Amanda Colleen Williams, pe tema „Intellectual 

Property Rights: An Awarded Songwriter’s Perspective” 

Interpreta americană Amanda Colleen Williams, câștigătoare a 8 discuri de platinӑ în 

calitate de textier ṣi muzician, s-a întâlnit cu elevi ṣi profesori clujeni ṣi a susținut în data de 7 

decembrie 2018, la American Corner Cluj-Napoca, prezentarea intitulată „Intellectual Property 

Rights: An Awarded Songwriter’s Perspective”. La eveniment au participat 55 de persoane. 
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Cursuri și ateliere de învățare 

 

În anul 2018 Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a organizat mai multe evenimente de 

alfabetizare și incluziune digitală: 

 

Curs de programare pentru copii 

Un parteneriat de succes continuat în acest an este cel cu Asociațiile Etic și Kids Go 

Tech, care s-a concretizat în 15 ateliere de programare cu 591 de participanți. Copiii cu vârste 

cuprinse între 8-14 ani au fost împărțiți în funcție de nivelul competențelor: începător, 

intermediar și avansat; ei au învățat să programeze folosind platforme simple ca Scratch 

(începătorii) sau realizând site-uri web (avansații). Atelierele au avut loc prin implicarea 

programatorilor și a studenților în domeniul IT – voluntari recrutați de asociațiile partenere 

bibliotecii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului și internetului pentru vârstnici 

Au continuat și în 2018 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.  
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Cursul gratuit de antreprenoriat social ṣi management de proiect pentru tineri (14-20 de ani) 

„Provoacă viitorul: fii antreprenor!” 

În perioada 15 octombrie-16 noiembrie 2018, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor 

Unite ale Americii la Bucureşti, la American Corner Cluj-Napoca s-a desfӑṣurat cursul gratuit de 

antreprenoriat social ṣi management de proiect pentru tineri între 14 ṣi 20 de ani „Provoacă 

viitorul: fii antreprenor!”, aflat în cel de-al patrulea an de la inițiere. 20 de activitӑți ṣi o întâlnire 

finalӑ au avut loc în cadrul celor douӑ serii organizate, la care au participat 29 de tineri. 

Finalizarea cursului s-a realizat prin implementarea unor proiecte de antreprenoriat social.  

 

 

 

Campania Hai pe NET!, 2018 

Ajunsă la cea de-a noua ediție, s-a derulat în perioada 19-25 martie. Campania este 

organizată de Fundația EOS, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR) și Asociația APDETIC și presupune derularea de activități online, de la simple 

ore de alfabetizare digitală, la acțiuni ce vizează 

performanța în mediul online. Programul activităților 

a cuprins un Curs de utilizare a tabletei pentru 

seniori și două Cursuri de inițiere în utilizarea 

calculatorului și internetului pentru seniori, unul în 

limba maghiară la Filiala Zorilor și unul în limba 

română la Filiala „Traian Brad”.  
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EU Code Week 2018 

 

În perioada 6-21 octombrie 2018, la biblioteca județeană au fost organizate mai multe 

evenimente cu ocazia celei de-a VI-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 cursuri de programare pentru copii, un 

curs de utilizare a calculatorului și internetului pentru seniori, Girls&Code 2018 - o activitate 

pentru fete cu vârsta 8-14 ani. Parteneri au fost asociațiile: Etic, Kids Go Tech, Prietenii 

Bibliotecii.  

Evenimentul central l-a constituit Atelierul interactiv de modelare & imprimare 3D în cadrul 

proiectului „Focus on 3D Printing - New techs learning activities in libraries” organizat în 

parteneriat cu ANBPR și ECDL România. Scopul a fost de dezvoltare a imaginației și 

creativității și de dobândire a unor noțiuni fundamentale privind modelarea și imprimarea 3D, 

pentru a avea o înțelegere mai bună privind utilitatea și avantajele acestor noi tehnici digitale. 

 

 

 

 

Săptămâna Europeană a Roboticii 

Pentru al doilea an consecutiv, biblioteca județeană a marcat Săptămâna Europeană a 

Roboticii, desfășurată la nivel european în perioada 16-25 noiembrie 2018.  Copiii clasei 

pregătitoare de la Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” sub îndrumarea unui voluntar al bibliotecii 

au învățat să programeze roboțelul UBTech Alpha, un robot special creat pentru pasionatii de 

programare.  
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Servicii oferite în afara spațiilor bibliotecii 

 

 În anul 2018 s-a încercat ceea ce s-a propus în anul anterior, și anume creșterea 

vizibilității bibliotecii în comunitate prin organizarea/implicarea în activități ce se desfășoară în 

afara zidurilor acesteia. Dintre acestea amintim: 

 

“4/4 pentru prieteni”  

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” a coordonat, în data de 4 aprilie 2018, în 

colaborare cu diverși parteneri, 8 activități la nivelul județului Cluj desfășurate în cadrul 

proiectului național “4/4 pentru prieteni”, inițiat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în 

România pentru comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Martin Luther King, Jr.. 

 

  

Zilele Clujului  

Biblioteca a participat și în anul 2018, la evenimentele organizate în cadrul Zilelor 

Clujului din perioada 17 - 20 mai, cu un stand pe strada Mihail Kogălniceanu și unul în Parcul 

Central „Simion Bărnuțiu”. Desfășurate sub egida celor 100 de ani de la Marea Unire activitățile 

au cuprins: o invitație la lectură în cadrul unei parade a personajelor de poveste, sesiuni foto 

inedite intitulate „Domni și doamne de altădată – panou foto cu siluete cu îmbrăcăminte de 

început de secol (1918)”, un Atelier de confecționat coronițe și cocarde tricolore, un Concurs de 

rime dedicat tuturor vârstelor, Biblioteca Vie: Copilăria de după Marea Unire unde au fost 

invitate două persoane care au copilărit în acea perioadă, Păpuși tricolore: Atelier de lucru 

manual pentru întreaga familie, Ora poveștilor. Pe toată perioada evenimentului vizitatorii 

standului din parc au fost invitați să scrie câteva Gânduri despre Marea Unire pe panoul special 

realizat în acest scop sau să-și facă fotografii la Panoul foto dedicat Unirii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate - Biblioteca Județeană „Octavian Goga” -2018 

 

 15 

Orășelul copiilor 

În 10 iunie, biblioteca a participat cu un stand și activități la cel mai important eveniment 

dedicat Zilei Internaționale a Copilului din municipiu, Orășelul copiilor, organizat în Parcul 

Central de Asociația Studențească Amicus, Inspectoratul Poliției Județene și Primăria 

municipiului Cluj-Napoca. Pe lângă activități dedicate întregii familii (de lectură, creativitate, 

mișcare), pe parcursul întregului program au fost puse la dispoziția copiilor: cărți, fișe de colorat, 

jucării și jocuri de construcție și de societate. 

Peste 900 de clujeni au participat la aceste activități. 

 

Festivalul WonderPuck  

Eveniment aflat la a doua ediție, este un eveniment organizat în aer liber, care se 

adresează întregii familii, organizat de Teatrul Puck. Cu acest prilej, biblioteca județeană, prin 

personalul secțiilor pentru copii a ieșit în mijlocul comunității și a oferit o serie de ateliere de 

creativitate: Semne de carte cu motive tradiționale, Marionete pe băț - Micii românași, Brățări 

tricolore și Steagul nostru tricolor. Totodată, pe parcursul festivalului (14-16 septembrie 2018), 

cei mici s-au putut juca cu LEGO Duplo și alte jucării de pluș, au răsfoit cărți de povești în 

limbile română și maghiară, au făcut cunoștință cu două personaje de poveste (Scufița Roșie și 

Albă ca Zăpada) și au primit fișe de colorat cu diverse personaje îndrăgite. 
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Activități speciale 

 

În anul 2018, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a fost aleasă de Comisia Europeană  

pentru realizarea unui material de promovare a programului de succes în dezvoltarea 

competențelor digitale ale comunității, Programul Biblionet. Proiectul a transformat bibliotecile 

publice din întreaga Românie în centre digitale pentru comunitățile locale, a adus tehnologie în 

biblioteci și a contribuit la instruirea bibliotecarilor în furnizarea de servicii bazate pe TIC.  

Bibliotecile contribuie acum la dezvoltarea digitală a României, ajutând tot mai mulți 

oameni să beneficieze de avantajele tehnologiei. 

Astfel, în perioada 24 - 25 mai 2018, reprezentantul Comisiei Europene a realizat un 

material ce poate fi urmărit la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=o6sXnjcaXbg&fbclid=IwAR3wK5o1jdo9cNj7xLVR

zwonL8_I6Q7hjBV6xQa8H_qLbM7wVGfOUoN1FS4  

 

 

Serviciile de bibliotecă mobilă în județul Cluj 

 

În anul 2018 furnizarea serviciilor specifice de bibliotecă prin intermediul bibliotecii 

mobile s-a realizat prin deplasarea la 32 biblioteci comunale din județ unde s-au împrumutat un 

număr de 1367 de documente și s-au recuperat un număr de 1416 documente. 

 

 

Promovarea serviciilor bibliotecii 

 

În anul 2018 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. 

S-au realizat și trimis către mass-media clujeană 26 comunicate de presă. S-au semnalat 

85 de apariții în presa scrisă și on-line în Făclia, Monitorulcj.ro, Știri de Cluj, Actual de Cluj, 

Clujul Cultural, ClujToday.ro, Bună  Ziua Cluj, Ochiul Clujean,  Ziarul Clujean, Arieș News, 

Ziua de Cluj, Ziar de Cluj, CityNews, Pagina de Transilvania, Dilema Veche, BUZZNews, 

Ziarul 21, Tabor, Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Philobiblon Transylvanian 

Journal, Consilierul de Lectură, Libraria.  

Au fost acordate 13 interviuri în media audio-vizuală clujeană, la TVR Cluj, Antena 1 

Cluj, Radio Cluj, Radio România Cultural, Napoca FM, EBS Radio, Radio Renașterea.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6sXnjcaXbg&fbclid=IwAR3wK5o1jdo9cNj7xLVRzwonL8_I6Q7hjBV6xQa8H_qLbM7wVGfOUoN1FS4
https://www.youtube.com/watch?v=o6sXnjcaXbg&fbclid=IwAR3wK5o1jdo9cNj7xLVRzwonL8_I6Q7hjBV6xQa8H_qLbM7wVGfOUoN1FS4
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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.  Toate paginile 

au fost actualizate ori de câte ori a fost nevoie, pe pagina web www.bjc.ro au fost postate în 2018 

un număr de 171 anunțuri  privind activitățile desfășurate sau găzduite de bibliotecă, iar prin 

intermediul Bibliotecii Radio au fost realizate și editate 480 de emisiuni (emisiuni culturale, 

interviuri, anunțuri etc.). 

 

În perioada 31 mai - 2 iunie 2018 s-a desfășurat conferința II. Bibliobus meeting in Pécs 

(Ungaria) având ca temă Library buses serving the communities - Bibliobusele servesc 

comunitățile. Conferința a fost organizată de Biblioteca Publică Csorba Győző la Regional 

Library and Knowledge Centre din Pecs. Au fost prezentate serviciile oferite comunității la 

nivelul județului Cluj prin intermediul Bibliobusului. 

 

Analiza statisticii privind accesarea paginii web a bibliotecii, www.bjc.ro indică faptul că 

numărul paginilor accesate în anul 2018 a crescut față de anul 2017 cu 13,41%, în timp ce 

numărul vizitelor a scăzut față de anul 2017 cu 8,25%. Modernizarea facilităților de căutare a 

documentelor prin noua interfață a catalogului on-line (OPAC) a dus la creșterea numărului de 

pagini accesate de utilizatorii bibliotecii și în anul 2018. Un număr de 2098 de utilizatori au 

folosit în anul 2018 serviciul de autentificare în catalogul on-line OPAC pentru a efectua rețineri 

sau rezervări de documente, precum și prelungirea termenului de împrumut pentru documentele 

împrumutate. 

 

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă 

Redeschiderea Filialei "Traian Brad" 

În 1 februarie 2018, în 40-lea an de la înființare, s-a redeschis Filiala „Traian Brad”, în 

urma lucrărilor de reabilitare termică efectuate în anul 2017. Filiala care deservește cel mare 

cartier al municipiului, oferă acum un spațiu nou destinat studiului, creat prin desființarea 

vechiului depozit de documente și spații modernizate destinate copiilor și adolescenților. Filiala a 

fost dotată în toamna anului 2018 cu echipamente RFID (Identificare prin Radio Frecvență) 

pentru automatizarea serviciilor de bibliotecă, asigurarea securității fondului de carte, 

autoîmprumutul și autorestituirea documentelor de bibliotecă. 

 

 

http://www.bjc.ro/
http://www.bjc.ro/
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Inaugurarea Filialei Grigorescu 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a deschis în 17 septembrie 2018 o nouă filială într-

unul dintre cele mai vechi cartiere ale municipiului, cartierul Grigorescu. Filiala Grigorescu 

facilitează accesul la lectură, cultură și cunoaștere oferind un fond de documente format din cca 

7.000 de exemplare din toate domeniile de interes, organizat în acces liber la raft. Spațiul filialei 

a fost astfel gândit încât să ofere facilități pentru toate vârstele. Aici se derulează activități 

educative în colaborare cu unitățile de învățământ din cartier, precum și activități pentru întreaga 

familie: LegoClub, Cu bebe la bibliotecă, Citesc o carte împreună cu copilul meu, atelierul de 

bricolaj „Mâini dibace”. 

 

 

 

 

Modernizarea Filialei Bibliosan 

 În luna septembrie a avut loc modernizarea 

Filialei Bibliosan – punct extern de servicii din incinta 

Spitalului de Recuperare. Mobilierul a fost în totalitate 

schimbat, fondul de carte a fost verificat, astfel încât 

beneficiarii acestui serviciu (pacienți, cadre medicale) să 

se bucure de confort și de cele peste 3.500 volume de 

beletristică, carte cu conținut medical, literatură de 

referință și 8 titluri de periodice. 
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Lansarea noului blog al copiilor „Între noi, copiii” 

Odată cu începerea noului an școlar, Blogul copiilor, accesibil la https://copiibjc.bjc.ro/ , 

a căpătat o nouă față. Noua sa structură se dorește a fi mai atractivă pentru copii, le oferă 

informații necesare atât celor care sunt deja utilizatori ai bibliotecii, cât și celor care vor să 

devină utilizatori, atât celor care sunt interesați de activitățile organizate de secțiile pentru copii, 

cât și celor care caută un experiment, ceva interesant pe o anumită temă sau o recomandare de 

lectură. 

 
 

Proiecte cu finanțare externă 

„FAMILY LITERACY WORKS!” 

 În anul 2018 a continuat activitatea în cadrul proiectului Erasmus+ „Family Literacy 

Works!”. Anul 2018 a fost prolific, fiindcă s-a pus în aplicare partea teoretică realizată până în 

acest moment în cadrul proiectului. Personalul proiectului au susținut Trainingul facilitatorilor 

de activități de literație pentru familie, în perioada 24-26 aprilie 2018, la care au participat 14 

bibliotecari din Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj și din biblioteci rurale ale județului. 

În perioada următoare trainingului, bibliotecarii instruiți au organizat activități cu familiile: au 

participat în total 51 de familii - 121 de copii, părinți și bunici. Rezultatele obținute de fiecare 

partener în urma evaluării trainingului pentru facilitatori și a atelierelor cu familiile au fost 

prezentate în cadrul întâlnirii transnaționale din 12-14 iulie, din Skopje. Un alt eveniment 

organizat de biblioteca județeană în 2018, în cadrul acestui proiect, a fost conferința de 

diseminare cu tema Facilitarea programelor de literație pentru familie – un demers calitativ, din 

7 iunie, care s-a bucurat de participanți din țară, dar și de peste hotare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate - Biblioteca Județeană „Octavian Goga” -2018 

 

 20 

Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe 

 

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, realizările la venituri și cheltuieli sunt 

următoarele: 

 

Venituri realizate/cheltuieli 

efectuate 

Realizat 

La 31.12.2017 

Mii lei 

Realizat 

La 31.12.2018 

Mii lei 

Diferența 

Venituri totale, d.c 6441.54 6374,43  

- Subvenții 6184,06 6092,52 -91,54 

- Venituri proprii 134,38 169,83 +35,45 

- Venituri din alte surse 123,10 112,08 -11,02 

Cheltuieli totale 6457,92 6349,47  

- Cheltuieli de personal 

- Cheltuieli materiale din 

subvenții și venituri proprii 

- Alte cheltuieli 

(Vărsăminte pentru persoane cu 

hand neangajate) 

- Restituiri din anii 

precedenti 

- Cheltuieli de capital din 

venituri proprii și subvenții 

- Cheltuieli  din alte surse 

(fonduri externe nerambursabile 

4229,86 

1631,93 

 

- 

 

 

-7,89 

 

462,56 

 

141,46 

4434,41 

1682,00 

 

53,31 

 

 

-9,33 

 

95,45 

 

93,63 

 

 

+204,55 

+50,07 

 

+53,31 

 

 

 

 

-367,11 

 

-47,83 

 

 

La o analiză a veniturilor încasate în anul 2018, comparativ cu anul 2017 se 

observă: 

 Veniturile din subvenții au crescut în anul 2018 la categoria celor aprobate pentru 

acoperirea cheltuielilor de personal (cu suma de 204,55 mii lei), la cele pentru acoperirea 

cheltuielilor materiale (cu suma de 47,03 mii lei) și la cele pentru alte cheltuieli (cu suma de 

53,31 mii lei) și au scăzut la cele pentru cheltuieli de capital (cu suma de 396,43 mii lei). 

Veniturile proprii au crescut în anul 2018 cu suma de 35,48 mii lei, comparativ cu cele 

din anul 2017. Acestea au fost alocate pentru efectuarea de cheltuieli materiale și cheltuieli de 

capital) 

În plus față de veniturile menționate în tabelul de mai sus s-au mai realizat și venituri din 

donații, în sumă de 84,20 mii lei, constând din cărți și alte obiecte de inventar. 

 

La analiza  cheltuielilor efectuate, comparativ cu anul 2017 se observă: 

O creștere a cheltuielilor la categoria cheltuielile de personal din subvenții cu suma de 

204,55 mii lei, pentru acoperirea majorării de salarii cu 25% în conformitate cu Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și  OUG 90/2017 privind 

unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene; la categoria cheltuielile materiale din subvenții cu suma de 47.03 mii lei, la cheltuieli 

materiale din venituri proprii cu suma de 3,04 mii lei.  

 Aceste cheltuieli s-au făcut atât din veniturile curente încasate în anul 2018 cât și din excedentul 

anului precedent. 
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2. O scădere a cheltuielilor la capitolul cheltuieli de capital din subvenții și cheltuieli 

materiale cu suma de 367,11 mii lei și la categoria cheltuielile materiale din alte surse cu suma 

de 47,83 mii lei. 

 

Tabelul de mai jos cuprinde cheltuielile proiectelor cu finanțare externă derulate de 

bibliotecă în anul 2018: 

 

Denumire proiect Finanțator Buget proiect 

lei 

Family Literacy Works Comisia Europeană 48.116 

American Corner Departamentul de 

Stat al SUA 

45.102 

Grant Native American Art Departamentul de 

Stat al SUA 

418 

TOTAL  93.636 

 

 

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

Cea mai mare nerealizare a anului 2018 constă în satisfacerea parțială a nevoilor de 

lectură a comunității. Așa cum se știe obiectul principal al activității unei biblioteci este 

împrumutul de documente. Ne-am confruntat, la fel ca în anul anterior, cu procedura greoaie a 

achiziției de documente care a afectat gradul de utilizare a bibliotecii. Publicul solicită și se 

așteaptă să găsească la bibliotecă noile apariții editoriale, cărțile de mare succes pe piață, 

ceea ce nu se întâmplă decât cu o foarte mare întârziere, timp în care interesul pentru acestea 

scade. 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. 

O altă problemă este finalizarea clădirii sediului central. Aceasta nu poate fi realizată din 

cauza modificărilor impuse de reglementările Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, lipsind 

posibilitatea de asigurare a numărului de parcări necesare, fapt ce condiționează obținerea 

autorizației de construcție pentru finalizarea lucrărilor. Terenul concesionat de Primărie în anul 

1994 este în suprafață de 2000 mp, suprafață ce acoperă amprenta la sol a clădirii.  

Menționăm că lucrările ce trebuie efectuate sunt exclusiv lucrări interioare, dar totuși și 

în acest caz este necesară obținerea autorizației de construire, la fel ca în cazul unei construcții 

noi! 

Scăderea numărului de vizite la Filiala Kogălniceanu a fost cauzată în cea mai mare 

măsură de aspectul exterior al clădirii, de aspectul inestetic al holului și casei scărilor și de lipsa 

confortului termic în sezonul rece.  

 

5. Propuneri pentru remedierea deficiențelor 

Modificarea legii achizițiilor publice în vederea facilitării cumpărării documentelor 

necesare desfășurării activității de bibliotecă.  

Chiar dacă în acest an numărul documentelor achiziționate și prelucrate a crescut 

substanțial față de anul precedent (15.104 documente în 2018 față de 8.725 în anul precedent), 

trebuie avut în vedere că din acestea, 1.919 documente sunt intrate prin donații, 490 sunt 

exemplarele publicațiilor seriale abonate în anul 2017, iar 5.174 de documente sunt cele 

cumpărate la sfârșitul lunii decembrie 2017, prelucrate în primul trimestru al anului 2018. La fel 
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ca și anul trecut, documentele intrate prin ultima procedură simplificată, finalizată în luna 

decembrie 2018, rămân pentru prelucrare în primul trimestru al anului 2019. Toate acestea 

dovedesc că procedura de achiziție a documentelor de bibliotecă se desfășoară în continuare 

greoi, pe durata a 2 luni, iar în aceste condiții, păstrarea ritmicității și oferirea documentelor (mai 

ales în cazul cărților) imediat după apariție este imposibil de realizat.  

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

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

Acordarea de sprijin din partea autorităților locale în vederea reglementării situației 

juridice a spațiului Filialei Kogălniceanu, revendicat încă din anul 2003. 

 

 

MANAGER, 

SORINA STANCA 


