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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 2014 au fost: 

 

- Consolidarea rolului bibliotecii ca pol cultural în rândul comunităţii deservite; 

- Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi 

educaţional; 

- Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali ai bibliotecii; 

- Adecvarea serviciilor bibliotecii la cerinţele utilizatorilor; 

- Asigurarea progresului în procesul de modernizare a serviciilor oferite prin 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului; 

- Extinderea serviciilor oferite la nivelul judeţului Cluj prin Biblioteca mobilă; 

- Dezvoltarea reţelei judeţene de biblioteci publice; 

- Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG-uri, 

universităţi, instituţii culturale; 

- Promovarea şi implementarea proiectelor inovative şi a celor cu finanţare externă. 

 

2. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” este una dintre cele mai performante 

biblioteci judeţene din ţară, dovadă stau premiile acordate bibliotecii în anul 2014: 

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a primit în anul 2014 diploma de excelenţă la 

categoria „Cea mai bună bibliotecă”, pentru activitatea susţinută şi coerentă în direcţia 

promovării lecturii, pe parcursul anului 2013, la cea de a III-a ediţie a Galei Industriei de Carte 

din România „Bun de Tipar”. 

La cea de-a XXV-a Conferinţă Naţională a ANBPR BiblioNEXT, cu tema „Bibliotecile 

publice - motorul dezvoltării durabile a comunităţilor”, ce a avut loc în perioada 9-11 octombrie 

la Târgu-Jiu, judeţul Gorj, bibliotecii noastre i-a fost acordată o diplomă de merit oferită de 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România pentru proiectul 

„Centru de excelenţă pentru adolescenţi şi tineri adulţi cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani” la 

categoria Contribuţii biblioteconomice. 

Biblioteca Judeţeană a fost premiată şi de comunitatea clujeană la cea de a 11-a ediţie a 

Galei Premiilor Media de Excelenţă primind un premiu de excelenţă pentru activităţile 

inovatoare din anul 2013.  
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În acord cu obiectivele enumerate mai sus, indicatorii cantitativi de performanţă realizaţi 

în perioada de raportare sunt: 

 

ACHIZIŢIA DE DOCUMENTE 2014  

DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE ŞI PRELUCRATE 10.416 

                  Cărţi (număr volume) 9.330 

                  Cărţi (nr. titluri) peste 4.418 

                  Nr. exemplare/titlu carte aprox. 2 (2,11) 

                  Publicaţii seriale (nr. unităţi de evidenţă) 670 

                  Manuscrise - 

                  Documente audiovizuale 84 

                 Documente electronice 331 

                 Alte documente noncarte 1 

 

Au fost achiziţionate documente pentru colecţiile bibliotecii în valoare de 125.000 lei din 

alocaţii bugetare, 23.000 lei din venituri proprii şi 17.474 lei din proiecte (bugetul inițial a fost 

suplimentat cu 15.000 lei în cazul alocațiilor bugetare și 3.000 lei în cazul sumelor provenite din 

venituri proprii). 

Achiziţia de documente nou apărute, necesare bunei desfăşurări a activităţii de bază a 

bibliotecii, a fost mai mare decât în anul 2013 (când s-au achiziționat și prelucrat 8.979 

documente), dar mai mică decât prevede Legea nr. 334/2002, Art. 40, alineatul (12), din cauza 

alocaţiilor bugetare insuficiente. Potrivit legii, creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de 

minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. Dacă ne raportăm la populaţia 

municipiului Cluj-Napoca, creşterea colecţiilor ar trebui să fie de aproximativ 15.000 de 

documente noi pe an, iar dacă ne raportăm la populaţia judeţului Cluj, ţinând cont de faptul că 

Biblioteca Judeţeană are un serviciu de împrumut direct în judeţ prin intermediul Bibliotecii 

mobile, cifra ar trebui să fie dublă. 

Și în acest an au continuat eforturile colectivului bibliotecii de a atrage donaţii de 

documente pentru completarea colecţiilor. Donaţiile de documente intrate prin Biroul achiziții, 

evidenţă, prelucrare și Depozit legal local au fost în număr de 2.398 u.e., în valoare de 36.140,87 

lei, iar prin Depozitul legal local au fost înregistrate 2.090 u.e., în valoare de 35.326,30 lei. În 

total, au fost adăugate fondurilor bibliotecii prin donaţii un număr de 4.488 u.e., în valoare de 

71.467,17 lei. 

 

Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt:   

o cca. 1 600 vizite/zi 

o 1801 documente împrumutate/zi 

o 700 alte servicii oferite în incinta bibliotecii/zi  

 

În acord cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Biblioteca Judeţeană „Octavian 

Goga” Cluj îndeplineşte şi rolul de bibliotecă municipală pentru municipiul reşedinţă de judeţ, 

Cluj-Napoca. Datele statistice cuprinse în tabelul de mai jos la punctele I şi II se referă la 

activitatea bibliotecii cu publicul la sediul central şi la filialele de cartier, la serviciile oferite 
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printr-un punct extern de servicii situat în incinta Spitalului de recuperare, precum şi la cele 

oferite prin intermediul Bibliotecii mobile. La partea a III-a în tabel am inserat datele ce 

dovedesc utilizarea bibliotecii de la distanţă, prin intermediul facilităţilor oferite prin pagina web 

(obţinute prin intermediul unui soft special şi disponibile la http://www.bjc.ro/usage/). 

 

 

Utilizatori şi utilizare 

I. Utilizarea bibliotecii direct 

Utilizatori activi 30 037 

Utilizatori noi 6 961 

Vizite la bibliotecă 403 314 

Documente împrumutate 453 852 

Informaţii şi referinţe bibliografice 71 808 

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii 39 381 

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de biblioteca 

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

Utilizatori activi 688 

Utilizatori noi  591 

Vizite 1206 

Documente împrumutate 9636 

Informaţii oferite 2899 

   2. Biblioteca mobilă 

Număr de biblioteci vizitate 32 

Număr de documente împrumutate 3077 

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

Număr de vizite 508 507 

Număr de documente consultate 3 674 506 

Prelungiri ale termenului de împrumut prin e-mail 2811 

Rezervări de titluri prin e-mail 701 

Referinţe bibliografice prin e-mail 33 

 

Indicatori culturali realizaţi conform contractului de management 

Nr. 

crt. 
Programul 

Categorii 

de 

investiţii 

în proiecte 

Nr. de proiecte 

conform 

proiectului de 

management 

pentru 

anul 2014 

Realizat 

2014 

1.   „Memorie şi cunoaştere locală” 
Mic 2 2 

Mediu 1 1 

2.  
Programul anual al manifestărilor şi 

evenimentelor culturale 
Mic 36 192  

3.  Programe de educaţie permanentă Mic 18 49  

http://www.bjc.ro/usage/
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4.  
Concursuri, cercuri, cluburi pentru copii, tineri 

şi părinţi 
Mic 8 14  

5.  

Programul editorial „Publicaţiile bibliotecii” 

(materiale sunt publicate integral pe pagina web 

a bibliotecii la secţiunea „Produsele bibliotecii”) 

Mic 11 11 

6.  
Programul de promovare a imaginii bibliotecii, a 

serviciilor şi produselor de informare 

Mic 1 2 

Mediu 2 3 

7.  Programe de vacanţă Mic 10 15 

8.  Programul expoziţional „Educaţie estetică” Mic 20 21 

9.  Programul „Donaţii şi donatori” Mic 4 4 

10.  Programul „Personalităţi clujene la bibliotecă” Mic 10 11  

11.  Programul de voluntariat Mic 4 4  

12.  Programul de formare profesională internă Mic 9 25 

13.  Programul „Colaborări profesionale” Mediu 2 1 

14.  BibliotecaRadio Mic 4 3 

15.  „Citesc o poveste împreună cu copilul meu” Mic 6 4  

16.  „Oraşul bunicului meu” Mic 6 19  

17.  „Cum ascult o piesă muzicală?” Mic 6 7  

18.  „Folclor, tradiţii şi obiceiuri din Transilvania” Mic 6 3  

19.  „Să ne cultivăm un hobby” Mic 6 24  

20.  „Pofta vine... citind” Mic 6 52  

TOTAL 

Mic 173 
462 

Mediu 5 
5 

 

3. Prezentarea principalelor proiecte şi programe desfăşurate 

 

Cel mai important proiect demarat de echipa Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” în 

decembrie 2013 şi realizat în anul 2014 a fost procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a 

sistemului bibliotecilor publice din judeţul Cluj având susţinerea Consiliului Judeţean Cluj şi 

contribuţia financiară a International Research & Exchanges Board (IREX).  

În vederea elaborării unei strategii coerente, în consens cu priorităţile şi obiectivele 

cuprinse în Strategia “Europa 2020” şi cu cele existente la nivel local, regional şi naţional, şi în 

vederea asigurării caracterului participativ al procesului, au fost selectate instrumente şi 

modalităţi corespunzătoare exprimării opiniei comunităţii în ceea ce priveşte dezvoltarea 

sistemului de biblioteci publice din judeţ. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost analizate 
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strategiile regionale şi naţionale ce fac referire la bibliotecile publice, a fost elaborată 

documentaţia necesară, a fost realizată analiza stadiului actual al dezvoltării sistemului (prin 

studierea datelor existente şi realizarea, expedierea şi centralizarea de chestionare completate de 

bibliotecile publice din judeţ), au fost organizate evenimente specifice (focus grupuri, atelier de 

lucru), la care au participat bibliotecari, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, 

reprezentanţi şi consultanţi IREX, alte persoane implicate în elaborarea unor strategii de 

dezvoltare la nivel european, naţional, regional, judeţean şi local, au fost solicitate şi centralizate 

propuneri de proiecte din partea bibliotecilor publice şi a partenerilor şi a fost asigurată 

informarea tuturor factorilor interesaţi.  

Rezultatul tuturor acestor demersuri este documentul “Strategia de dezvoltare a 

sistemului de biblioteci publice din judeţul Cluj 2015-2020”, cu anexele aferente, ce includ 

viziunea, misiunea, obiectivele strategice şi specifice sistemului bibliotecilor publice din judeţul 

Cluj, măsurile corespunzătoare şi portofoliul de proiecte propus de parteneri, ce au fost înaintate 

spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj. Documentele sunt publice pe pagina web a bibliotecii. 

 

 
Focus group organizat cu factorii interesaţi 

 

  
Imagini de la Atelierul de planificare strategică 

Bătălia cărţilor – concurs naţional de lectură pentru copii şi tineri  

 

Concursul este o premieră în rândul bibliotecilor publice româneşti şi a fost iniţiat de 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în anul 2014.  Concursul a fost organizat şi în alte 15  

biblioteci publice din ţară şi s-a derulat sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).  

Concursul are ca scop stimularea lecturii în rândul copiilor şi tinerilor şi s-a derulat în 

perioada februarie-septembrie 2014. La secţiunea în limba română, 196 copii şi 51 de adolescenţi 
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au citit cărţile propuse pe cele două categorii de vârstă: 11-13 ani şi 14-25 de ani, au completat 

Fişe de lectură şi au punctat în Carnetele de lectură cu un punctaj de la 1 la 5 cărţile citite în 

vederea desemnării CĂRŢII ANULUI, iar la secţiunea în limba engleză s-au înscris 12 copii şi 

adolescenţi.  

În zilele de 4 şi 6 noiembrie 2014 s-au organizat finalele concursului şi s-au acordat 

premii tuturor finaliştilor, 72 de elevi din 28 de instituţii de învăţământ care au citit toate cărţile 

din concurs şi au completat fişe de lectură pentru fiecare carte. Dintre aceştia, 12 copii şi 13 

adolescenţi şi-au susţinut cartea preferată în cadrul dezbaterii „Convinge-mă să citesc!”, în care 

fost desemnat CITITORUL ANULUI, CARTEA ANULUI, CEA MAI BUNĂ FIŞĂ DE 

LECTURĂ. La ambele grupe de vârstă au participat la concurs aproape 500 de elevi. 

 

   
30 ianuarie 2014 - Lansarea concursului 

   
Finala Bătăliei Cărţilor la secţiunea Copii 

 
Finala Bătăliei Cărţilor la secţiunea Adolescenţi 
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Gala cititorilor clujeni 

 

A avut loc în luna mai 2014, în cadrul campaniei de lectură „Cărţile pe faţă”. 

 

Campania „Cărţile pe faţă” îşi propune dezvoltarea valorilor personale prin lectură 

promovând cititul în moduri neconvenţionale: în localuri, la service-uri auto sau în cabinete 

stomatologice. Unul dintre iniţiatorii campaniei este Victor Miron.  

Utilizatorii bibliotecii au fost fost primiţi la bibliotecă pe un covor roşu asemenea 

starurilor de la Oscar. Voluntarii campaniei „Cărţile pe faţă” i-au aclamat pe toţi cei care au 

trecut pragul bibliotecii şi le-au cerut autografe chiar pe cărţi. 

 

   
 

Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 24-a 

 

În zilele de 22-23 mai 2014 au avut loc manifestările organizate cu ocazia Festivalului 

Internaţional Lucian Blaga. Pentru prima dată, o zi din cadrul  Festivalului Internaţional de 

poezie „Lucian Blaga”- 2014, a fost dedicată elevilor. Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”, în 

colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, şi cu Societatea Culturală “Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca, a organizat un concurs literar-artistic cu premii “Clujul lui Lucian Blaga – 

Clujul nostru”, o secţiune literară şi o secţiune de desen/pictură, ambele având ca punct de 

pornire  poemul lui Lucian Blaga  Colţ medieval la Cluj: 1570, care a servit drept reper pentru 

comentarea şi urmărirea “paşilor poetului” pe strada Kogălniceanu şi pe alte străzi ale Clujului.  

Evenimentul a cuprins vernisajul expoziţiei de pictură realizată de elevi ai Liceului de 

Arte Plastice „Romul Ladea”, premierea căştigătorilor concursului de eseu şi poezie şi un recital 

de poezie si teatru de Lucian Blaga susinut de elevi ai Liceului de Coregrafie si Artă Dramatică 

“Octavian Stroia”. 

   
 

Nocturna Bibliotecilor 

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, în colaborare cu Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi cu Asociaţia „Prietenii 
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Bibliotecii” a organizat Nocturna Bibliotecilor - o campanie de atragere a publicului şi de 

promovare a culturii în toate formele ei. 

Programul nocturn a fost interesant şi variat:  o lectură nocturnă, spectacolul „Hocus 

Pocus” prezentat de Teatrul de Păpuşi „Puck”, lansarea cărţii „Clujul văzut şi nevăzut: ghid 

istorico-turistic = Cluj, seen and unseen : a historical-tourist guide”, recital de muzică, vizionări 

de filme, programe pentru copii, concurs cu premii, alte surprize. 

   

    
 

Desant scriitoricesc la bibliotecă 

 

În cadrul Festivalului Naţional de Literatură la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a 

avut loc ediţia I a desantul scriitoricesc la care au participat: Mariana Bojan, Doina Cetea, Dan 

Mircea Cipariu, Silvia Kerim, Nicolae Mocanu, Aurel Rău, Peter Sragher, Victor Gh. Stan, 

Mircea Vaida Voevod. Scriitoarea Silvia Kerim a primit premiul bibliotecii pentru întreaga sa 

activitate. 

 

     
 

Lectura în parc 
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Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj a organizat cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca programul „Lectură în parc”, derulat pe parcursul lunii august 2014, 

în Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, unde a fost amenajată o zonă de lectură în aer liber prin 

Serviciul Biblioteca Mobilă. Persoanele de toate vârstele au putut consulta cărţi şi reviste, iar 

pentru copii s-au organizat lecturi în grup, ateliere de creaţie şi desen sub îndrumarea 

bibliotecarilor. 

 

    
 

Zilele Bibliotecii „Transilvania” Chişinău 
 

În perioada 12-19 octombrie 2014, o delegaţie de la Cluj-Napoca condusă de domnul 

vicepreşedinte cu atribuţii de preşedinte Vákár István Valentin a participat la Biblioteca 

„Transilvania” din Chişinău la manifestările organizate sub genericul Zilele uşilor deschise. 

Concomitent cu acest eveniment, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” din Chişinău a organizat 

Conferinţa anuală Acceptăm provocările - celebrăm succesele.  

Activităţile de la Chişinău au inclus şi primirea delegaţiei clujene de către primarul 

municipiului, domnul Dorin Chirtoacă, moment ce a marcat iniţierea demersurilor pentru 

semnarea unui protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Cluj şi Primăria Municipiului 

Chişinău. 

 

   
 

 

Anul Editorial Clujean 

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a onorat scriitorii clujeni şi în anul 2014, la cea de 

a 7-a şi a 8-a ediţie a manifestării Anul Editorial Clujean.  
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Programele de educaţie permanentă pentru copii 

 

În anul 2014, la toate secţiile şi filialele s-au derulat 38 de programe pentru copii, în 

cadrul cărora au fost organizate 830 activităţi, la care au participat 14 212 utilizatori, după cum 

urmează:  

 

Nr. 

crt Denumire PROGRAM Nr. activ. Nr. participanţi 

1.  Ora poveştilor 141 1545 

2.  Cenaclul literar „Traian Brad” 10 94 

3.  Oraşele lumii 0 0 

4.  Micul astronom 10 348 

5.  Mari civilizaţii ale lumii 2 40 

6.  

Lumea apusă a cavalerilor şi 

prinţeselor 16 301 

7.  Scriitori de ieri şi de azi 30 634 

8.  Cu cartea la cei mici 17 338 

9.  Micii ecologişti 10 219 

10.  Să creştem sănătoşi 46 870 

11.  Vreau să fiu un personaj de poveste 50 1100 

12.  Să ne cunoaştem oraşul 19 476 

13.  

Citesc o carte împreună cu copilul 

meu 45 276 

14.  Ştii să te informezi? 4 84 

15.  Vreau să-mi citeşti! 0 0 

16.  O lume magică în Ludotecă 57 845 

17.  Regi şi regine ai României 16 333 

18.  Călătorie spre centrul cunoaşterii 13 265 

19.  Ghiduşel cel isteţel 9 103 

20.  

InfoNet pentru copii – navighează în 

siguranţă pe Internet 
12 256 

21.  Cititorii de mâine 47 732 

22.  Ne jucăm şi învăţăm 32 722 

23.  Clubul mămicilor 21 101 
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24.  O seară de poveste 4 178 

25.  Şcoala ludică 36 488 

26.  Ora de lectură 40 904 

27.  Ilustratorii de poveşti 11 218 

28.  Lectura la bibliotecă 40 869 

29.  În lumea cărţilor 3 96 

30.  Biblioteca – o lume a poveştilor 1 28 

31.  

Biblioteca, prietena mea 

7 

148 

 

32.  Cutia fermecată 2 39 

33.  Cuvinte şi culori 2 73 

34.  O călătorie, un jurnal 3 57 

35.  O lume minunată – lumea cărţilor 5 156 

  TOTAL 761 12.936 

 

Au fost organizate, de asemenea 136 de activităţi în cadrul cercurilor şi atelierelor pentru 

copii şi adolescenţi, la care au participat 1017 persoane. 

 În cadrul programelor de vacanţă pentru copii au avut loc 91 de activităţi, la care au 

participat 1083 copii; pe parcursul vacanţei de vară s-a derulat un program de vacanţă şi la Secţia 

pentru adolescenţi, au avut loc 31 de activităţi, la care au participat 91 de adolescenţi şi tineri. 

Un sumar al activităţilor pentru copii derulate la bibliotecă este cuprins în tabelul de mai 

jos: 

Activitatea Nr. activităţi Nr. participanţi 

Cercul de pictură 39 364 

Cercul de origami 9 113 

Atelierul de quilling 15 174 

Programe de vacanţă 122 1174 

 

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” organizează la secţiile din sediul central şi la 

filialele de cartier un  şir de activităţi culturale tradiţionale, destinate diferitelor categorii de 

public: 

 „Eroii cărţilor citite” este un concurs de desene pentru copiii sub 14 ani, care se 

organizează anual cu ocazia Zilei Internaţionale a copiilor, începând  cu 1 iunie 1972.  

Zilele Bibliotecilor de cartier se organizează începând cu anul 1996 la toate filialele de 

cartier, ca regulă în ultima săptămână a lunii septembrie. Pe parcursul unei săptămâni, filialele 

bibliotecii îşi deschid porţile pentru evenimente culturale deosebite: întâlniri cu personalităţi 

importante al Clujului, lansări de carte, concursuri de cultură generală, ateliere de creaţie, 

debateri tematice şi întâlniri cu specialişti în diferite domenii, vizite colective ale şcolilor şi 

grădiniţelor, precum şi acţiunea O carte pentru fiecare, în cadrul căreia se oferă tuturor 

vizitatorilor cărţi în dar, primite de la edituri sau persoane private.  

Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii se organizează anual în 2 aprilie, la Secţia pentru 

copii şi la filialele bibliotecii.  

Cu ocazia Zilei Mondiale a Cărţii pentru copii, la Filiala Traian Brad” se organizează 

anual concursul de creaţie Micii creatori, la care participă copii din cartierul Mănăştur. 
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Ziua Mondială a Jocului se organizează la Filiala „Traian Brad, anual, în ultima 

săptămână a lunii mai, în colaborare cu grădiniţele din cartierul Mănăştur.  

Ora poveştilor, este un program pentru preşcolari, care a demarat în anul 2010 şi se 

desfăşoară săptămânal la Secţia pentru copii şi la filialele bibliotecii. Activităţile se desfăşoară 

cu implicarea partenerilor şi voluntarilor: scriitori, actori, jurnalişti, studenţi şi elevi ai 

Colegiului Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr”.  

Clubul mămicilor se organizează la Filiala „Traian Brad” începând cu anul 2011, sub 

forma unor dezbateri tematice alese şi susţinute de Gabriela Barbu, profesor psihopedagog, 

voluntar al filialei. Temele propuse sunt diverse, de la cărţile copilăriei , copilul şi jocul, educaţia 

în familie, TV versus carte/joc, alimentaţia sănătoasă, „porţia” zilnică de violenţă, dezvoltarea 

fizică şi motrică a copilului, greşelile părinţilor, importanţa grădiniţei şi acomodarea cu şcoala, 

alegerea şcolii, site-uri utile pentru părinţi etc. În susţinerea acestor teme au fost invitaţi, 

specialişti şi medici de familie. 

Cenaclul literar „Traian Brad” 

Programul se derulează pe parcursul anului şcolar, în şedinţe lunare, realizate cu ajutorul 

unui voluntar, scriitorul Constantin Măruţoiu, pe două grupe: copii şi adolescenţi. 

    
 

Atelierul de quilling 

Activitatea se desfăşoară lunar, la Secţia pentru copii a bibliotecii şi la Secţia pentru 

adolescenţi. 

   
 

Cercul de origami 

Este organizat pe durata anului şcolar de personalul Secţiei pentru copii cu ajutorul unei 

voluntare. 
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Clubul lecturii de vacanţă 

Activităţile desfăşurate sub genericul Clubul lecturii de vacanţă sunt organizate pe 

parcursul vacanţei de vară, la Secţia pentru copii, alte programe de vacanţă s-au derulat la Secţia 

pentru adolescenţi şi la filialele de cartier. 

      
 

Concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei  

 

Ediţia din anul 2014 s-a desfăşurat sub genericul “Sunt cetăţean european responsabil!”. 

La concursuri au participat 54 de elevi din învăţământul preuniversitar clujean. 

 
14 mai 2014 Ziua Europei - Concurs de desen pentru elevi din clasele I-IV 
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15 mai 2014 Ziua Europei-  Concurs pentru elevi din clasele V-VIII 

 

 

 
16 mai 2014 Ziua Europei - Concurs de eseuri pentru elevi de liceu 

 

Programele de educaţie permanentă pentru adolescenţi 

 

Secţia pentru adolescenţi, în colaborare cu Asociaţia ArtImage, a organizat Cursul de 

iniţiere în fotografia digitală „FotoJunior”, s-au înscris 12 adolescenţi care au participat la 13 

activităţi. Au mai avut loc 14 activităţi în cadrul atelierului de muzică MusicLab şi 2 activităţi în 

cadrul atelierului IT-Lab, au participat 19 adolescenţi. 

 

Campania umanitară „ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi”, ediţia 2014, la care 

biblioteca participă în calitate de locaţie de colectare a cadourilor pentru al doilea an consecutiv. 

Campania s-a derulat în perioada 1-15 decembrie 2014 şi a înregistrat un număr de aproximativ 

500 de participanţi, 531 de cutii de cadou colectate şi sortate, 60 de cutii distribuite direct spre 

beneficiari: copii din Şcoala Primară Dumbrava şi Şcoala Gimnazială Specială CRDEII Cluj-

Napoca (restul au fost transportate spre centrul de colectare organizat în cadrul IQuest, Str. 

Plopilor nr. 68 ). În acest proiect au participat 7 voluntari implicaţi în proiectul de voluntariat 

Implică-te şi dăruieşte! Fii Voluntar!. 
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Proiectul Implică-te şi dăruieşte! Fii Voluntar! se derulează în cadrul proiectului naţional 

„Raftul cu iniţiativă” implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru 

Voluntariat, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR), în perioada mai 2014 - iunie 2015. In cadrul acestui proiect, în 5 decembrie 

2014, cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntarilor, a fost inaugurată prima minibibliotecă  la 

internatul Şcolii CRDEII, aceasta cuprinzând cărţi, reviste, materiale audio-video şi jucării.  

 
Lansare Minibiblioteca la Şcoala CRDEII 

 

Programele de educaţie permanentă pentru adulţi 

 

Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi internetului pentru vârstnici 

În anul 2014 s-au organizat 4 serii de instruire, la care au participat un număr de 47 de  

seniori. 

 

Activitatea de îndrumare metodică a bibliotecilor din judeţul Cluj   

Activitatea de îndrumare şi monitorizare a bibliotecilor publice din judeţ vizează: 

- organizarea cât mai eficientă a serviciilor de bibliotecă cu respectarea standardelor în 

vigoare; 

- asistența şi susţinerea pentru înființarea de servicii noi, adaptate nevoilor comunităţii; 

- urmărirea indicatorilor relevanți pentru analiza impactului serviciilor bibliotecii asupra 

comunităţii, cât şi în vederea înfiinţării de noi servicii, realizării de parteneriate, 

accesării de programe şi proiecte naţionale şi internaţionale. 
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Inserăm, mai jos spre ilustrare, câteva fotografii de la câteva evenimentele culturale 

relevante organizate de bibliotecile publice din judeţul Cluj. 

  
Cursuri de educaţie civică la Biblioteca Comunală Cămăraşu 

 
Cursuri pentru seniori la Biblioteca Municipală Turda 

 
Activităţi în colaborare cu Poliţia Română la Biblioteca Comunală Floreşti 
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Ateliere cu copiii la Biblioteca Comunală Jucu 

 
 

Activităţi în săptămâna „Şcoala Altfel” la Biblioteca Comunală Unguraş 

 
Accesarea Internetului la Biblioteca Comunală Buza 

 
Promovarea tradiţiilor populare – şezătoare la Biblioteca Comunală Sic 
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Programul Biblionet - Lumea în biblioteca ta 

Biblioteca Judeţeană în calitate de coodonator judeţean al programului Biblionet a 

monitorizat activitatea celor 62 de biblioteci publice din judeţ intrate în program în perioada 

2010-2013. S-a asigurat asistenţă tehnică pentru funcţionarea optimă a celor 310 calculatoare 

donate prin program. De asemenea s-a urmărit raportarea statisticilor bibliotecilor publice 

cuprinse în programul Biblionet spre platforma http://www.raportare.biblionet.ro/. 

Promovarea activităţii s-a realizat şi prin pagina de Facebook a bibliotecilor publice din 

judeţ https://www.facebook.com/pages/Biblioteci-publice-clujene/101689953234419. 

Şi în anul 2014 a fost susţinută participarea la „Programul de plăţi directe” pentru 

serviciile noi de bibliotecă dezvoltate în urma cursului „Bazele serviciilor noi de bibliotecă”, prin 

care s-a asigurat finanţare în valoare de 1.300 lei pentru servicii ce au fost implementate de 

bibliotecile din comunele din Frata şi Cămăraşu. 

Din anul 2011 şi până în prezent, la nivelul judeţului Cluj, prin parteneriatul la nivel 

naţional cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (Apia) 4.809 fermieri au completat 

cereri on-line pentru obţinerea de subvenţii agricole în bibliotecile publice din judeţul Cluj. 

 

 Programul Memorie şi cunoaştere locală iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Octavian 

Goga” în anul 2007 şi preluat de majoritatea bibliotecilor judeţene din ţară contribuie la formarea 

spiritului civic şi comunitar al locuitorilor municipiului Cluj-Napoca, dar nu numai, prin 

realizarea bazei de date on-line şi prin identificarea şi colectarea tuturor documentelor care se 

referă la comunitatea clujeană. Pentru dezvoltarea bazei de date au fost prelucrate un număr de 

165 de documente: 141 resurse web, 14 prezentări carte și 10 bio-bibliografii. Din acestea 59 de 

documente sunt disponibile pe pagina web a bibliotecii, în secţiunea Memorie şi cunoaştere 

locală. De remarcat ar fi faptul că în intervalul februarie – decembrie 2014 această bază de date a 

fost accesată de 46.297 de ori. 

 

Vreau să-mi citeşti! 

 

În anul 2014 proiectul de lectură intergeneraţională a avut o ediţie a 2-a, în care au fost 

implicate încă 13 comune din judeţ: Căianu, Călățele, Cămărașu, Cătina, Chiuești, Florești, 

Geaca, Iara, Jucu, Luna, Măguri  Răcătău, Mintiu Gherlii şi Recea Cristur. Proiectul a fost 

implementat cu sprijinul Asociaţiei „Prietenii Bibliotecii”. 

 

    
Ateliere intergeneraţionale la Biblioteca Comunală Cămăraşu 

 

 

http://www.raportare.biblionet.ro/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteci-publice-clujene/101689953234419
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Ateliere intergeneraţionale la Biblioteca Comunală Luna 
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Programe şi proiecte derulate la filialele bibliotecii 

 

Filiala „Traian Brad”  

Situată în cartierul Mănăştur este cea mai mare filială de cartier a bibliotecii. 

 

 
Concursul „Micii creatori”, ediţia a XI-a, 23 premianţi 

 
Ora poveştilor 

 
Zilele Bibliotecilor de cartier – septembrie 2014 
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Activităţi organizate în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj 

 

Filiala Zorilor 

   
Ateliere de creaţie 

 

   
Vizite la bibliotecă 

 
Tema pentru acasă o facem la bibliotecă 
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Ziua mondială a cărţii pentru copii 

 
Vacanţa la bibliotecă 

 

Filiala Kogălniceanu 

 
Lansare de carte 
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Programul „Pesonaj de poveste” 

 
Activităţi organizate în săptămâna „Şcoala altfel” 

 
Atelier de bricolaj 

 

Filiala Bibliosan 

Filiala este dotată cu un fond de carte de 2.500 volume şi 4 calculatoare cu acces internet 

pentru public. Aceasta asigură servicii externe de bibliotecă pentru pacienţii Spitalului judeţean 

de Recuperare şi pentru personalul medical. 
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Proiecte cu finanţare externă 

 

Proiectul european Europeana Awareness 

Proiectul european Europeana Awareness, cu termen de finalizare în 31 decembrie 

2014, promovează activităţile de digitizare şi valorificare a colecţiilor locale şi regionale prin 

intermediul Bibliotecii Digitale Europene (www.europeana.eu). 

În cadrul acestui proiect, a continuat activitatea de colectare, digitizare și catalogare a 

documentelor din perioada Primului Război Mondial, pentru a fi încărcate pe portalul dedicat 

expoziției digitale „Europeana 1914-1918”, la adresa www.europeana1914-1918.eu. 

 

Proiectul  “eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul modern” 

Prin proiectul “eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul modern” în cadrul 

parteneriatului dintre Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR)  și ECDL România, Biblioteca Judeţeană Cluj alături de alte 9 biblioteci judeţene din 

ţară găzduieşte un Centru de certificare ECDL adresat bibliotecarilor.  Astfel bibliotecarii vor 

putea să obţină o certificare recunoscută internaţional, vor putea să îşi îmbunătăţească 

competenţele şi să obţină performanţe mai bune în munca de bibliotecă.  

 

Proiectul european Locloud - Conţinut local într-un cloud Europeana 

Biblioteca Judeţeană Cluj în calitate de coordonator naţional al proiectului alături de alte 

biblioteci publice din ţară, parteneri furnizori de conţinut îşi vor grupa resursele lor digitale care 

vor deveni accesibile on-line, prin intermediul Bibliotecii Digitale Europeana 

www.europeana.eu. Proiectul explorează potenţialul unei infrastructuri tehnologice cloud pentru 

agregarea conţinutului local. Biblioteca judeţeană va găzdui o parte din contribuţia românească 

la acest proiect. 

 

American Corner Cluj-Napoca 

American Corner Cluj-Napoca a organizat în cursul anului precedent 94 activităţi 

culturale, la care au participat 1.184 persoane de toate vârstele, activităţi dintre care menţionăm 

următoarele: întâlnirea reprezentanţilor Ambasadei SUA la Bucureşti – Însărcinatul cu afaceri ad 

interim Duane C. Butcher, Ataşatul cultural Mrs. Marjorie Stern şi ofiţerul economic Ravi Buck 

– cu 10 tineri antreprenori din Cluj-Napoca (5 martie 2014), prezentarea oportunităţilor de studii 

în SUA susţinută de directorul de program pentru cetăţenii români la Comisia Fulbright 

Româno-Americană, Corina Dănăilă-Guidea (17 martie 2014) şi întâlnirea cu profesorul emerit 

http://www.europeana1914-1918.eu/
http://www.europeana.eu/
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Noël Carroll, City University of New York, desfăşurată în cadrul conferinţei internaţionale “Arts 

and its context: cross-disciplinary dialogue” organizată de Universitatea “Babeş-Bolyai” (5 

septembrie 2014).   

 
17 martie 2014 Prezentare a oportunitatilor de studii in SUA 

În cadrul American Corner Cluj-Napoca funcţionează un atelier şi trei cluburi coordonate 

de voluntari: un atelier de grafică coordonat de artistul grafic Adrian Barbu, un club de tineri 

cinefili, “Shorts Club”, coordonat de profesoara pensionară Argentina Galoş, un club de lectură 

în limba engleză pentru începători – copii şi tineri, “Reading Club”, coordonat de profesoara 

Paula Măhălean şi, începând din data de 11 iunie 2014, un club de conversaţie în limba engleză 

pentru începători – adulţi, coordonat de Sorana Petruţa.   

 
Intalnire a atelierului de grafica pentru copii şi tineri 
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Intâlnire a clubului de conversaţie în limba engleză pentru adulţi 

 

 

Tabelul de mai jos cuprinde principalele proiecte cu finanţare externă derulate de 

bibliotecă în anul 2014. 

 

Denumire proiect Finanţator Beneficiari Buget 

proiect lei 

Europeana Awareness Comisia Europeană Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” Cluj 

13.322 

Locloud Comisia Europeană Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” Cluj 

22.991 

American Corner Cluj-Napoca Departamentul de 

Stat al SUA 

Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” Cluj 

70.106 

TOTAL  106.419 

 

 

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe 

 

 

Nr.  

crt. 

Indicatori  

   UM 

Realizat 

2013
 

Realizat 

2014 

0 1 mii lei 2 3 

1 Venituri totale, d.c.  4.049,42 4109,75 

1.1 Subvenţii/alocaţii  3.621,25 3742,26 

 d.c. cheltuieli de personal  2.430,27 2531,59 

1.2 Venituri proprii  89,87 90,27 

1.3 Sponsorizări+donaţii  165,84 170,80 

1.4 Alte surse  172,46 106,42 

2 Cheltuieli totale, d.c.  3.869,58 3922,98 

2.1 Cheltuieli de personal  2.430,27 2531,59 

2.2. Bunuri şi servicii, d.c.  1.397,03 1377,54 

2.2.1 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor  

contractuale, altele decât contractele de 

  

25,50 
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muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 

contracte şi convenţii civile) 

15,70 

 

2.3 Cheltuieli de capital  42,28 13,85 

 

În vederea analizării veniturilor instituţiei pe anul 2014, am inclus în tabelul de mai sus şi 

datele aferente anului 2013, astfel se poate observa o creştere a veniturilor totale faţă de anul 

2013. Această creştere a apărut din cauza majorării cheltuielilor de personal, dar şi a creşterii 

cheltuielilor materiale. Cheltuielile de personal au crescut datorită promovărilor efectuate la 

sfârşitul anului 2013, majorare care se regăseşte în bugetul anului 2014. 

La capitolul cheltuieli materiale s-a înregistrat pe total, o scădere a acestor cheltuieli faţă 

de anul 2013, cu suma de 20 mii lei (creşterea la cheltuielile materiale din subventii cu 20 mii lei 

şi scăderea la cheltuielile materiale din proiecte cu 33 mii lei şi la cheltuieli materiale din 

venituri proprii cu 7 mii lei). 

 

Sursa de finanţare a cheltuielilor: 

 

Indicatori UM Realizat 2013 Realizat 2014 

Cheltuieli totale, d.c. Mii lei 3.869,58 3922,98 

      Subvenţii/alocaţii Mii lei 3.621,25 3742,26 

      d.c. cheltuieli de personal Mii lei 2.430,27 2531,59 

Venituri proprii Mii lei 88,99 86,62 

Sponsorizări Mii lei - - 

Alte surse Mii lei 159,34 94,10 

 

La o analiză a surselor de finanţare a cheltuielilor pentru anul 2014 putem remarca o 

creştere a alocărilor bugetare cu 121 mii lei, din care pentru cheltuieli de personal 101 mii lei şi 

pentru cheltuieli matariale 20 mii lei, o menţionere a veniturilor proprii şi o scădere a 

cheltuielilor din alte surse cu 65 mii lei faţă de anul 2013. 

 

 

5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul) 

Nu au fost prelucrate toate documentele intrate prin donaţii, prioritate având cele 

cumpărate, din cauza direcţionării activităţii personalului spre realizarea inventarelor de gestiune 

scadente, în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor, Art. 40, alineatul (8) și spre 

introducerea retroactivă a numerelor de inventar ale documentelor carte din registrele inventar în 

baza de date a bibliotecii.  

O altă problemă a fost alocarea de fonduri insuficiente achiziţiei de documente noi, aşa 

cum am arătat în pagina 1 a prezentului raport de activitate. 

 

6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor 

Suplimentarea personalului de specialitate al bibliotecii ar determina o mai mare varietate 

de programe pentru comunitate (personalul necesar eate cuprins în criteriile de normare pentru 

bibliotecile judeţene în Legea bibliotecilor nr. 334/2002, Anexa nr. 1). 

Alocarea de fonduri în concordanţă cu prevederile legislative pentru achiziţia de 

documente ar permite de asemenea creşterea numărului de cititori, ştiut fiind faptul că utilizatorii 

bibliotecii îşi doresc în special noile apariţii editoriale. 
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MANAGER, 

SORINA STANCA 


