BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
Str. Trandafirilor, Nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, România
Tel. 0258 811 443, Fax: 0258 817 204
Email: bjalba@gmail.com • managerbiblioteca@yahoo.com • www. bjalba.ro

joi, 12 martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 12 – 31.03.2020 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a sistat activitatea cu publicul și
desfășoară activități specifice de organizare și optimizare a serviciilor de bibliotecă în: Secția Periodice, Secția
Prelucare Carte, Secția Copii, Secția Adulți, Sala de lectură, Secția Metodică și Animație Culturală, Secția
Informatică, Secția Bibliografie și Biblionet, Filiala Cetate, Filiala Centru de Zi, Filiala Ampoi, Redacția Discobolul,
Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ, Deservire constând, în principal, în:
- reorganizarea colecțiilor de unități de bibliotecă pentru o mai bună vizibilitate și accesibilitate;
- prelucrarea cărților și a periodicelor noi;
- verificarea fondului de carte și a periodicelor;
- verificarea fișelor cărților și a fișelor periodicelor;
- întocmirea documentelor pentru activitățile derulate cu publicul;
- întocmirea documentelor administrative pentru proiectele culturale ale anului 2020;
- actualizarea bazei de date a utilizatorilor bibliotecii;
- prospectarea pieței în vederea achiziției de noi unități de bibliotecă;
- introducerea contractelor noilor utilizatori în baza de date;
- igienizarea spațiului, a cărților și a periodicelor;
- întocmirea situaților statistice pentru perioada ianuarie - martie 2020;
- analiza cărților nou achiziționate în vederea informării optime a publicului și pentru recomandări de lectură;
- arhivarea continuă a documentelor din cadrul secțiilor și predarea lor la arhiva instituției;
- pregătirea bibliografiei școlare pentru perioada aprilie-iunie 2020;
- întocmirea bibliografiei locale;
- activități specifice în vederea apariției revistei de cultură ,,Discobolul”;
- oferirea de informații și relații cu publicul: telefonic - 0258 811 443 și prin email- bjalba@gmail.com;
- prelungirea termenlor de predare a cărților;
- activități de inventariere a cărților la Sala de lectură;
- participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de bibliotecar la solicitarea unităților administrativteritoriale din județul Alba;
- realizarea comunicării on-line a instituției cu și pentru public;
- întreținerea sistemul informatic al instituției și a canalelor de comunicare asociate;
- realizarea arhivelor informatice;
- furnizarea de informații de interes public pe canalele de comunicare ale bibliotecii;
- activități specifice de management, financiar-contabile, de resurse umane, administrative și de deservire;
- alte activități specifice.
În vederea evitării aglomerării mijloacelor de transport în comun Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a
decalat programul echipei astfel:
-

la sediu: luni - vineri: orele 08.00-16.00/ orele 09.00 – 17.00/ sâmbăta, duminica: închis;
la filiale: luni - vineri: orele 08.00-16.00/ sâmbăta, duminica: închis;
compartimentul Redacției Discobolul: luni - vineri: orele 08.00-16.00/ sâmbăta, duminica: închis.

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face toate eforturile pentru constituirea, organizarea, prelucrarea,
dezvoltarea și conservarea colecțiilor de carte, a publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor de
date pentru a optimiza utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere.
Silvan Stâncel,
Manager

