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PREZENTARE GENERALĂ
Biblioteca publică este astăzi o combinaţie între biblioteca tradiţională (reală) şi cea virtuală, cu rol
strategic în cadrul societăţii informaţionale. Ea este, în egală măsură, centru de cultură şi educaţie, de învăţare şi
cercetare, de recreere şi dialog, de inserţie socială, de informare şi formare, de training. Funcţiilor ei mai vechi –
custodială, educaţională, estetică – li s-au adăugat altele, actuale, impuse de noile tendinţe ale biblioteconomiei
– producătoare de informaţie, formatoare, de inserţie în social.
Noul mesaj „Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, vector esențial în dezvoltarea locală și regională
prin conservare, informare, educație, lectură, studiu, recreere, servicii și evenimente culturale”, viziunea
„Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică care deține resursele necesare fiecărui membru
al comunității pentru informare, cunoaștere, lectură, creativitate și dezvoltare.”, direcțiile și proiectele propuse
prin Proiectul de management 2017-2020 au generat o serie de activități și acțiuni ale căror rezultate,
cuantificate prin indicatori specifici, indică faptul că implementarea acestora s-a realizat în parametri propuși.
Prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea bugetelor proprii ale instituţiilor publice
subordonate a fost aprobat spre finanţare pentru anul 2017 Programul minimal 2017 al Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba.
În cadrul Programului minimal a fost aprobat la poziţia 1 USERS/1.10 Împrumut carte la sediu şi
filiale/Programul minimal 2017/Proiect de management 2017-2020 - proiectul ce are ca obiectiv principal
asigurarea serviciilor de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă către comunitatea județului Alba













Utilizatorii bibliotecii beneficiază gratuit de următoarele servicii:
Accesul liber la informaţii de interes public.
Accesul la colecţii enciclopedice de unităţi biblioteconomice puse la dispoziţie în spaţii special amenajate
pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultare la sala de lectură.
Accesarea directă a băncilor de informaţii organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor
biblioteconomice existente în bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.).
Orientare şi îndrumare în bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft.
Oferirea de informaţii bibliografice prin personalul de la relaţii cu publicul.
Materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (site, Facebook, afişe, pliante, anunţuri
în mass-media, liste, vitrine cu noutăţi etc.).
Împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate.
Facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.).
Participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte,
dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje, expoziţii, concursuri etc.).
Colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională.
Accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine.
Împrumutul interbibliotecar.
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PARTENERI
Biblioteca nu este o entitate izolată în exercitarea activității sale. Ea colaborează și se află într-o relație de
complementaritate cu alte instituții similare, oferind accesul liber la colecțiile de carte deținute și facilitând accesul
la informații care nu se regăsesc obligatoriu în patrimoniul său.Partenerii săi instituționali în acest sens sunt:
- Inspectoratul Școlar Județean Alba/ Instituții de învățământ din judeţul Alba
- Biblioteci publice din judeţul Alba /Biblioteci din sistemul național de biblioteci
- Instituții de cultură/Asociații culturale din județul Alba
Parteneri permanenți ai activității proiectului sunt utilizatorii bibliotecii.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Proiectul 1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale se derulează prin activități zilnice desfășurate la sediu și
la cele 3 filiale din municipiul Alba Iulia: Filiala Cetate, Filiala Ampoi, Filiala Centrul de zi pentru persoane
vârstnice, conform orarului pentru public. Tipurile de activități desfășurate sunt.
-

înscrierea/evidența utilizatorilor bibliotecii;
eliberarea și primirea documentelor consultate/difuzate la sala de lectură și la domiciliu;
consiliere și îndrumare privind lectura și regăsirea informației;
rezervări de titluri solicitate prin telefon, e-mail, on-line;
amenajarea spațiilor destinate lecturii, aranjarea cărților la raft, realizarea de rafturi tematice în funcție de
nevoile cititorilor; pregătirea documentelor de bibliotecă nou intrate, așezarea lor la raft;
colectarea sugestiilor/propunerilor de achiziții venite din partea utilizatorilor;
prospectarea pieței editoriale și întocmirea de referate în vederea achiziţionării de titluri de carte aflate în
topul preferinţelor cititorilor, pe segmente de vârstă;
activități de comunicare a colecțiilor;expoziţii tematice de carte;programe culturale și educative;
organizarea băncilor de informații (cataloage tradiționale și sistem integrat de bibliotecă TINREAD);
evidența zilnică/lunară/anuală a activității de bibliotecă ( cititori înscriși, frecvența, volume difuzate ș.a.)
raportarea rezultatelor.
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INDICATORI DE UTILIZARE A BIBLIOTECII
Evaluarea performanţelor vine în sprijinul planificării şi al luării deciziilor, al monitorizării progresului şi
justificării modului în care sunt alocate resursele. Rezultatele activităţii curente pe proiectul 1 USERS/1.10
Împrumut carte la sediu şi filiale/Programul minimal 2017/Proiect de management 2017-2020 pot fi
cuantificate cu ajutorul indicatorilor specifici de bibliotecă, şi anume: numărul cititorilor înscrişi, numărul
volumelor difuzate, frecvenţa zilnică.
În anul 2017 s-au înregistrat, la nivelul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba următoarele valori
ale acestor indicatori:
 Numărul cititorilor nou înscrişi – 4406 persoane;
 Frecvenţa totală a utilizatorilor în bibliotecă – 53308 vizite;
 Frecvenţa zilnică – aprox. 215 cititori/zi;
 Total volume difuzate – 94861 unități de bibliotecă;
din care la nivelul filialelor situația este următoarea:
1. Filiala Ampoi
-

Numărul cititorilor nou înscrişi – 590 persoane
Frecvenţa totală a utilizatorilor în bibliotecă – 3980 vizite
Frecvenţa zilnică – aprox. 18 cititori/zi
Total volume difuzate – 7980 unități de bibliotecă

2. Filiala Cetate
-

Numărul cititorilor nou înscrişi – 784 persoane
Frecvenţa totală a utilizatorilor în bibliotecă – 7295 vizite
Frecvenţa zilnică – aprox. 33 cititori/zi
Total volume difuzate – 10826 unități de bibliotecă

3. Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice
-

Numărul cititorilor nou înscrişi – 264 persoane
Frecvenţa totală a utilizatorilor în bibliotecă – 3110 vizite
Frecvenţa zilnică – aprox. 17 cititori/zi
Total volume difuzate – 3755 unități de bibliotecă

Mențiune: Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice a fost în inventar în lunile ianuarie, februarie
Secția pentru copii a fost închisă pentru renovare în lunile iunie, iulie, august.
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Tabloul global al acestor indicatori este următorul:

Cititori înscriși 2017
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Așa cum se poate observa, luna de vârf în ceea ce privește înscrierea utilizatorilor la bibliotecă este
ianuarie, numărul cititorilor nou înscriși fiind ridicat în perioada ianuarie-mai, octombrie-noiembrie. Cel mai scăzut
nivel este înregistrat în perioada iulie-august și prima jumătate a lunii septembrie, respectiv perioada vacanțelor.
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Analiza situaţiei ocupaţionale a utilizatorilor relevă că procentul cititorilor care urmează o formă de
învăţământ în curs (elevi şi studenţi) se menţine ridicat pe ansamblul întregului an – în jur de 52 % din totalul
cititorilor, el cunoscând doar fluctuaţii temporare (scădere în timpul vacanţelor, creştere în perioadele de
examene). Pe locul secund (20%) se află profesiile intelectuale și funcționarii. Remarcăm procentul încă
scăzut al unor segmente ale populaţiei (muncitori, tehnicieni, alte categorii) – 10,5% - spre care va trebui să ne
orientăm în viitor, printr-o diversificare a formelor de atragere la lectură. Un segment important, în creștere față de
anul precedent, este cel al cititorilor aflați în căutarea unui loc de muncă, pensionarilor, persoanelor casnice etc.
(17,5%).
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În ceea ce priveşte vârsta, ponderea cea mai ridicată o reprezintă cititorii cu vârste cuprinse între 15-25
de ani (29,5%), urmaţi de cei până la 14 ani (22%), apoi de cei cu segmente de vârstă între 26-40 (20,5%) şi 4160 (16%), ponderea fiind mai scăzută la segmentul de vârstă peste 61 de ani (12%).
Numărul şi structura beneficiarilor înscrişi nu caracterizează suficient nivelul de activitate şi de utilitate al
acesteia. Factorul determinant de utilitate al bibliotecii este ilustrat de frecvenţă.
Numărul de vizite indică încărcătura zilnică a bibliotecarului în procesul cerere-ofertă. Aceasta cu atât mai
mult cu cât solicitările venite din partea utilizatorilor sunt tot mai complexe, ele necesitând nu numai o cultură
generală solidă, ci şi abilităţi de utilizare a programelor informatizate, care să permită regăsirea rapidă a
informaţiei. În anul 2017 numărul de vizite a fost de 53308, media zilnică fiind de cca 215 cititori/zi.
Personalul de specialitate din biblioteca judeţeană a asigurat asistenţa de specialitate utilizatorilor
(persoane sau organizaţii) care au dorit să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific . Aceasta s-a
realizat atât prin contactul direct cu publicul, cât şi prin intermediul serviciilor telefonice şi electronice (e-mail, siteul bibliotecii) însumând peste 1000 de referinţe în anul 2017.
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LEGENDA:
Domeniul A : filosofie; religie; ştiinţe sociale; istorie.
Domeniul B: matematică; ştiinţe naturale; ştiinte aplicate; geografie
Domeniul C : limba; literatura; lingvistica
Domeniul D : generalităţi; artă; sport; biografii

O incursiune în lectura beneficiarului bibliotecii arată că în anul 2017 utilizatorii Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba au împrumutat la domiciliu şi au consultat la sediu un număr de 94861 volume, la care se
adaugă 3092 de publicaţii periodice.
Ponderea cea mai mare a lecturii revine grupei 8, adică literaturii, lingvisticii, literaturii de referinţă
(dicţionare, enciclopedii etc) care reprezintă 75% din volumele difuzate. Un rol însemnat îl deţin ştiinţele
sociale (istorie, drept, economie, psihologie, sociologie, economie, management şi marketing – 11,5%),
urmate de ştiinţele exacte (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie- 8 %) și artă, generalități – 5,5 %
În ce priveşte limba în care sunt scrise publicaţiile solicitate, 92182 sunt în limba română, iar 2679 în
alte limbi (aproximativ 3%,în special engleză şi franceză).
Interesul pentru lucrările de referinţă, literatură, istorie, drept, ştiinţe sociale etc. este influenţat şi de aria
curriculară a instituţiilor de învăţământ, atât elevii, cât şi studenţii solicitând, în principal, documente pentru
informare şi studiu. Raportată la solicitările tot mai diverse, la concurenţa reprezentată de alte medii de informare
(presa scrisă, televiziunea, internetul) achiziţia de carte este o activitate complexă, unele domenii de mare
interes precum literatura străină contemporană, dreptul, ştiinţele sociale şi cele aplicate având nevoie de o
continuă actualizare şi completare.
Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de minim 50 documente
specifice la 1.000 locuitori. Această cerinţă coroborată cu analiza nevoilor utilizatorilor relevă faptul că achiziţia de
carte trebuie să se facă ritmic, în strânsă legătură cu evoluţia pieţei de carte şi a solicitărilor venite din partea
publicului. La aceasta se adaugă şi faptul că biblioteca este un tezaurizator de informaţii cu caracter enciclopedic.
Pentru a a veni în sprijinul utilizatorilor, bibliotecarii accesează şi alte surse de informare, interne şi
externe, promovează parteneriatul şi colaborarea cu experţi din diferite domenii de cunoaştere.
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CONCLUZII. PROPUNERI
Parte componentă a sistemului ca şi a subsistemului cultural, biblioteca publică trebuie să-şi direcţioneze
activitatea în aşa fel încât să menţină permanent un echilibru între stabilitate şi dinamism, între modalităţile clasice
şi cele moderne de interacţiune, între funcţia tradiţională şi tendinţele novatoare.
Analiza indicatorilor de performanţă pe anul 2017 relevă că:
 prin colecţiile şi serviciile sale, biblioteca a deservit un număr de 4406 utilizatori, în principal tineri
(elevi şi studenţi), atât din municipiu cât şi din judeţ
 acţiunile specifice cu cartea (expoziții, lansări de carte, cercul de scriere creativă Verbum, clubul
de lectură, târgul de carte Alba Transilvana, Caravana scriitori în școală, colocviile, Zilele
Bibliotecii etc.) au condus la îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a bibliotecii şi la creșterea
gradului de atragere la lectură a publicului (4406 utilizatori în 2017 față de 3929 utilizatori în anul
2016)
 automatizarea serviciilor de bibliotecă (sistemul integrat TINREAD, catalogul on-line) contribuie la
o creştere calitativă a serviciilor
Propunem pentru anul 2018 următoarele:
 orientarea către public
 continuarea procesului de modernizare şi informatizare a activităţii de bibliotecă, implementarea
noilor tehnologii care facilitează obţinerea informaţiei
 dezvoltarea achiziţiei de carte pentru satisfacerea nevoilor de lectură şi informare ale cititorilor
 atragerea la lectură a noi segmente ţintă ale populaţiei prin acţiuni de promovare a cărţii şi
lecturii; creşterea nivelului calitativ al serviciilor de bibliotecă.
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