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1. Misiunea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” este de a servi interesele de informare, 

studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj, 

oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi 

colecţiile proprii. Prin întreaga sa activitate biblioteca îşi propune satisfacerea într-o măsură cât 

mai mare a nevoilor pe care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul culturii. 

Obiectivele prioritare ale anului 2009 sunt: 

- Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi 

educaţional şi perceperea ei astfel de către comunitatea clujeană; 

- Promovarea imaginii bibliotecii, a serviciilor şi produselor de informare 

realizate în vederea creşterii numărului de utilizatori.  

2. În acord cu aceste obiective indicatorii cantitativi de performanţă realizaţi în perioada 

de raportare sunt: 

 

ACHIZIŢIA DE DOCUMENTE 2009  

DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE ŞI PRELUCRATE 15.312 

                  Cărţi (număr volume) 11.324 

                  Cărţi (nr. titluri) peste 6000 

                  Nr.exemplare/titlu carte cca. 2,55 

                  Publicaţii seriale (nr. unităţi de evidenţă) 1.418 

                  Manuscrise --- 

                  Documente audiovizuale 205 

                 Documente electronice 1912 

                 Alte documente noncarte 453 

 

 

 

Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii 

sunt:   

o 1216 vizite/zi 

o 1866 documente împrumutate/zi 
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Utilizatori şi utilizare 

I. Utilizarea bibliotecii direct 

Utilizatori activi 22 300 

Utilizatori noi 5895 

Vizite la biblioteca 308 702 

Documente împrumutate 474 042 

Informaţii şi referinţe bibliografice 43 572 

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii 20 898 

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de biblioteca 

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

Utilizatori activi 939 

Utilizatori noi  489 

Vizite 6039 

Documente împrumutate 6057 

Informaţii oferite 2022 

   2. Biblioteca Mobilă 

Număr de biblioteci vizitate 95  

Numărul de documente împrumutate 5120  

III. Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin pagina WEB) 

Număr de vizite 94631 

Număr de documente consultate 577860  

Prelungiri ale termenului de împrumut prin e-mail 2615 

Rezervări de titluri prin e-mail 389 

Referinţe bibliografice prin e-mail 55 
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Indicatori culturali realizaţi 

 

 Propuşi pentru 

2009 

Realizaţi în 

2009 

1. Număr de activităţi/ programe de educaţie permanentă, 

inclusiv de formare profesională continuă 

15 19 

2. Număr programe/ proiecte/ acţiuni de conservare, promovare 

şi transmitere a valorilor morale, culturale, artistice comunitare, 

naţionale şi/sau universale, a obiceiurilor, tradiţiilor şi 

meşteşugurilor, organizate sau susţinute 

10 12 

3. Studii/ cercetări/ activităţi de documentare/ monografii/ 

bibliografii/ lucrări editate 

8 4 

4. Număr de activităţi/ manifestări cultural-artistice 70 72 

5. Alte manifestări culturale: expoziţii, seminarii, conferinţe, 

cercuri, concursuri, programe de vacanţă 

260 302 

6. Evidenţa patrimoniului: clasare, informatizare, baze de date 

(după caz) 

- - 

7. Număr de apariţii în presa scrisă şi audiovizuală 200 347 

8. Materiale de promovare 150 156 

9. Numărul parteneriatelor realizate 40 63 

10. Realizarea unor studii vizând satisfacţia faţă de serviciile 

bibliotecii 

2 2 

11. Perfecţionarea personalului 

- numărul de angajaţi care au urmat forme de perfecţionare 

certificate 

10 13 

- numărul total de zile 100 110 

- tipul de cursuri 3 4 

 

Observaţii 

La punctul 3, în tabelul de mai sus, Studii/ cercetări/ activităţi de documentare/ 

monografii/ bibliografii/ lucrări editate, nu au fost realizaţi indicatorii datorită reducerii 

numărului de personal (5 persoane) şi orientarea personalului rămas înspre activităţile cu 

publicul. 
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3. Prezentarea principalelor proiecte şi programe desfăşurate 

 Continuarea lucrărilor de construcţii la „Centrul Public de Informare” 

În această etapă a fost aranjată în spaţiul definitiv Secţia de împrumut pentru adulţi de la 

sediul central. Au fost organizate şi aranjate la raftul liber pe cele trei etaje cca 80.000 volume de 

carte dintr-un total de peste 200.000 volume. 
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A fost organizată şi inaugurată la parterul sediului central Secţia de referinţe cu peste 1.500 

de volume carte de referinţe, peste 150 de titluri de ziare şi reviste româneşti şi străine. Sala oferă 

şi facilităţi de acces la legislaţia României şi la resursele de pe internet. 
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 Dezvoltarea bibliotecii ca centru educaţional şi cultural 

 Programele de educaţie permanentă 

În cadrul acestor programe secţiile pentru copii ale bibliotecii au realizat 445 activităţi 

cultural-educative la care au participat 9710 elevi şi cadre didactice (foto), după cum urmează: 

 Să învăţăm împreună istoria:  25 activităţi / 592 participanţi 

 Tainele anotimpurilor: 23 activităţi / 528 participanţi 

 Cu cartea la cei mici:  5 activităţi / 155 participanţi 

 Cu Martinică la bibliotecă:  11 activităţi / 297 participanţi 

 Educaţie prin lectură:  25 activităţi / 595 participanţi 

 Mari civilizaţii ale lumii:  10 activităţi / 234 participanţi 

 Hai să fim prieteni:  16 activităţi / 180 participanţi 

 Micii actori: 4 activităţi / 80 participanţi 

 Micul astronom:  12 activităţi / 250 participanţi 

 Tinerii ecologişti: 36 activităţi / 862 participanţi  

 Ne jucăm şi învăţăm: 18activităţi / 316 participanţi 

 Ideoteca - Clubul piticilor:  4 activităţi / 65 participanţi 

 Cititorii de mâine:  27 activităţi / 553 participanţi 

  Scriitorul lunii - CCuu  cciinnee--mmii  îîmmppaarrtt  lluunnaa  mmeeaa  ddee  nnaaşştteerree??::  88  aaccttiivviittăăţţii  //  115522  

ppaarrttiicciippaannţţii  

 Descoperă fascinaţia cărţilor: 12 activităţi / 214 participanţi 

 InfoNet pentru copii: 8 activităţi /  208 participanţi 

 Programe de vacanţă: 160 activităţi / 3051 participanţi 

 Cercul de Origami:  6 şedinţe / 137 participanţi 

 Cenaclul literar „Traian Brad”:  14 şedinţe / 95 participanţi 
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 Proiectul Memorie şi cunoaştere locală  

Proiectul îşi propune valorificarea patrimoniului documentar şi imagistic al colecţiilor 

bibliotecii referitoare la municipiul Cluj-Napoca şi judeţul Cluj, atragerea unor donaţii de 

documente inedite de istorie locală, educarea tinerilor în spiritul respectului faţă de trecutul şi 

prezentul comunităţii, faţă de valorile şi tradiţiile locale. Baza a fost accesată până în prezent de 

cca. 8000 de utilizatori.   

Baza de date este accesibilă publicului la adresa web: 

http://www.bjc.ro:8280/wiki/index.php/Pagina_principal%C4%83  

 Valorificarea fondului de arhivă Petrescu-Popovici şi colaborarea cu Facultatea de 

Litere 

În vederea studierii şi editării conform normelor ştiinţifice în vigoare a documentelor din 

arhiva „Popovici - Petrescu”, deţinute de către bibliotecă, s-a iniţiat un parteneriat cu Facultatea 

de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Activităţile de cercetare a documentelor fondului se 

derulează în fiecare săptămână, în perioada anului universitar. Pentru valorificarea fondului 

„Popovici-Petrescu” a fost publicată, în 2009, cartea „Studii eminesciene” a Ioanei Em. Petrescu, 

ediţie îngrijită de Ioana Bot şi Adrian Tudorachi; a fost organizat în 11 decembrie 2009, atelierul 

de cercetare cu tema Liviu Petrescu la o altfel de lectură. 

 Activităţi în cadrul proiectelor europene 

Proiectul ENTITLE - Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării pe tot 

parcursul vieţii 

Metodele de evaluare recomandate prin acest proiect au fost aplicate în secţiile pentru 

copii ale bibliotecii şi recomandate la Conferinţa ENTILE din 22 septembrie 2009, tuturor 

bibliotecilor publice din România, precum şi partenerilor bibliotecii din şcolile şi liceele clujene. 

 

http://www.bjc.ro:8280/wiki/index.php/Pagina_principal%C4%83
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  Proiectul european Europeana Local (fost EDLocal) - Biblioteca digitală europeană 

locală - a demarat la 1 iunie 2008. În cadrul activităţilor proiectului au fost digitizate peste 1500 

de documente şi se lucrează la descrierea bibliografică a acestora, au fost organizate două 

întâlniri cu partenerii naţionali în perioada 27-28 mai 2009 şi în 9 decembrie 2009, pentru 

transferul de cunoştinţe în vederea realizării bazei de date: Contribuţia românească la Biblioteca 

Digitală Europeană (www.europeana.eu). 
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 Serviciul de bibliotecă mobilă  

Vizitele cu bibliobusul la bibliotecile publice din judeţ s-au derulat în perioada martie-

iunie 2009 şi septembrie-decembrie 2009 (foto). 

 

 

 

 

 

 Programul de manifestări şi evenimente culturale   

 Scriitori clujeni la bibliotecă: Ştefan Damian, Adrian Grănescu şi Radu 

Ţuculescu - 13 februarie 2009  

 S-a iniţiat în parteneriat cu Facultatea de Litere un program de dezbateri publice, 

seminarii şi ateliere de cercetare: Meseriile cărţii. Deschiderea programului a avut 

loc în 6 martie 2009, la Sala de lectură a bibliotecii cu dezbaterea Tehnici de 

editare şi redactare. 
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 Ziua mondială a cărţii pentru copii, 2 aprilie 2009 

 

 

 Anul editorial clujean, aflat la cea de a treia ediţie (29 aprilie 2009), a reuşit să îşi 

atingă obiectivul propus, acela de a încuraja editorii şi tipografii clujeni să 

contribuie cu toate documentele publicate la dezvoltarea colecţiei Depozitului 

Legal Local, precum şi de a valorifica munca de cercetare bibliografică referitoare 

la judeţul Cluj prin realizarea şi difuzarea CD-ului cu materialele bibliografice 

elaborate. 
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 23-24 aprilie 2009: activităţi ecologice “Să păstrăm Pământul verde!” (foto) 
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 11-13 mai 2009: trei concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei - 

ediţia a VII-a, “Imaginează - Creează - Inovează” (foto) 
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 Concursul de desene „Eroii cărţilor citite”, ediţia a XXXVII-a - 1 iunie 2009  
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 Ziua mondială a jocului, ediţia a VI-a - 29 mai 2009 
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 Crearea şi lansare unui blog al copiilor, unde sunt promovate colecţiile pentru 

copii ale bibliotecii, acţiunile şi evenimentele organizate pentru cei mici. 

http://www.bjc.ro/serendipity/ 

 

 

 

 

 

 Clubul lecturii de vacanţă - Un program derulat, la secţiile pentru copii ale 

bibliotecii, pentru încurajarea şi promovarea lecturii în rândul copiilor. 

 Luna Permisului gratuit pentru elevi şi studenţi, campanie în cadrul căreia au fost 

înscrişi la bibliotecă  1380 de elevi şi studenţi. 

 Zilele Bibliotecilor de Cartier, ediţia  XIII-a. 

În cadrul acestei activităţi, la toate secţiile şi filialele, s-a desfăşurat acţiunea O carte 

pentru fiecare. Circa 5000 de volume de carte din toate domeniile de interes, primite de-a lungul 

anilor ca şi donaţii din partea editurilor, persoanelor fizice şi din fondurile bibliotecilor care şi-au 

încetat activitatea au fost distribuite gratuit tuturor doritorilor, care au vizitat biblioteca în aceste 

zile.  

 Expoziţii organizate la bibliotecă:  

o 12 expoziţii de fotografie artistică 

o  2 expoziţii de pictură şi grafică 

o o expoziţei de documente inedite şi manuscrise: „Liviu Petrescu în 

documente de arhivă”   

o peste 60 de expoziţii de carte şi documente inedite din colecţiile bibliotecii 

 Asistenţa metodică şi de specialitate pentru bibliotecile publice din judeţul Cluj 

http://www.bjc.ro/serendipity/
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Pentru cei 95 de bibliotecari din judeţ au fost organizate patru întâlniri profesionale 

(februarie,  aprilie, septembrie şi octombrie 2009) în care s-a analizat activitatea desfăşurată în 

anul 2008, stadiul pregătirii bibliotecii pentru accesarea proiectului Global Libraries România, 

dificultăţile întâmpinate în obţinerea de resurse necesare derulării activităţii, desfăşurarea 

serviciului de bibliotecă mobilă în judeţ.  

 Satisfacţia utilizatorilor faţă de serviciile bibliotecii 

Gradul de apreciere al utilizatorilor pentru serviciile oferite a fost măsurat numai pentru 

resursele web oferite on-line, el situându-se peste indicatorul „bun”, spre „foarte bun”. 

 Promovarea imaginii bibliotecii şi mediatizarea activităţilor 

Acest obiectiv s-a realizat în principal printr-o acţiune concertată pe trei planuri: 

a. Prin creşterea calităţii serviciilor oferite (extinderea spaţiilor pentru 

public la sediul central şi reorganizarea spaţiilor la filialele de cartier) 

b. Pe Internet, prin pagina web a bibliotecii www.bjc.ro şi prin postul de 

radio BibliotecaRadio, care s-a dovedit a fi unul din mijloacele cele mai 

eficiente de promovare a bibliotecii şi de informare a ascultătorilor despre 

activităţile organizate de bibliotecă, interviuri cu personalităţi locale, ştiri 

culturale. www.bibliotecaradio.ro, au avut loc peste 197 de emisiuni, au 

fost înregistraţi peste 8500 de ascultători. 

c. Prin manifestările culturale şi educative realizate la care a participat un 

public numeros. 

 

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe 

                                                                                                             Mii lei 

 

Indicator Programat Realizat 

Total personal 97 91 

Personal de specialitate 77 72 

Personal administrativ şi de întreţinere 20 19 

Sume defalcate din impozitul pe venit (buget) 5096 4.752 

Cheltuieli curente 3860 3.532 

Cheltuieli de personal 2974 2.649 

Cheltuieli cu bunurile şi serviciile 886 883 

Cheltuieli de capital Centrul Public de Informare 1263 1.220 

Sume din fondul de rulment   

Cheltuieli de capital Centrul Public de Informare - - 

Proiecte 300 200 

Cheltuieli de personal 110 66 

Cheltuieli cu bunurile şi serviciile 190 134 

  

http://www.bjc.ro/
http://www.bibliotecaradio.ro/
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Proiecte 

 

Proiect Sold iniţial Incasari Plăţi Sold final 

LIBER-IMMS 130789 - 87.884 42.905 

ENTITLE 4320 12608 16.761 167 

BIBLIOTECARADIO 1074 - - - 

Europeana Local (fost 

EDLOCAL) 

42118 92300 57079 77339 

AMERICAN CORNER 14120 8640 22760 - 

BIBLIOBUS 19390 - 15067 4323 

TOTAL 210737 113548 199551 124734 

 

 

 

Director interimar, 

SORINA STANCA 


