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a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent:
Municipiul Târgu-Mureş este prin excelenţă o zonă culturală, o zonă de interferenţe
interetnice, cu un potenţial cultural de mare valoare, care este exploatat ca atare. Şi este firesc să
fie astfel, în condiţiile în care vechimea aşezării (primele atestări documentare datează din
secolul al XIV-lea), deschiderea spre actul cultural şi multitudinea instituţiilor culturale îi
conferă un loc aparte.
În municipiul Târgu-Mureş îşi desfăşoară activitatea numeroase instituţii culturale şi de
învăţământ de prestigiu, care reprezintă o carte de vizită, un act de identitate culturală a zonei
mureşene. Putem aminti în acest sens activitatea cultural-literară desfăşurată prin intermediul
celor două reviste de înalţă ţinută ştiinţifică Vatra, a Uniunii Scriitorilor, filiala Mureş, şi Lato,
cu o largă răspândire; putem aminti Muzeul Judeţean Mureş, care se implică în proiectele de
recuperare a trecutului istoric al zonei; teatrele - Teatrul Naţional, Teatrul Ariel, Teatrul 74 sau
Scena - care se adresează comunităţii prin oferte culturale variate, adaptate tuturor vârstelor şi
gusturilor; putem aminti Filarmonica de Stat şi Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul,” care
sunt recunoscute şi apreciate ca modele, atât pe plan naţional, cât şi internaţional; nu în ultimul
rând, putem aminti universităţile - „Petru Maior”, „Sapientia” şi filialele unor universităţi mari
din ţară, care şi-au pus amprenta asupra multor generaţii de intelectuali, viitori profesionişti;
putem aminti Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” al Academiei Române, care,
alături de Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş editează anual publicaţii de prim rang
ştiinţific - Studia Universitatis „Petru Maior”, Seria Historia şi Seria Philologia; Anuarul
Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş sau Marisia,
publicaţia Muzeului Judeţean Mureş.
În acest cadru cultural îşi desfăşoară activitatea şi Biblioteca Judeţeană Mureş care din anul
1913 este pusă în slujba comunităţii mureşene; cu toate acestea, actul lecturii în oraşul nostru
este cunoscut mult mai devreme şi putem aminti în acest sens bibliotecile vechi, începând cu cea
care funcţiona în cadrul „Schola particola” în secolul al XVI-lea şi, mai aproape, Biblioteca
Teleki, deschisă pentru public în anul 1802.
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Biblioteca este astfel una dintre instituţiile cu cea mai îndelungată tradiţie în zona
mureşeană; ea îşi dovedeşte utilitatea în raport cu comunitatea pe care o deserveşte, atât prin
asigurarea accesului gratuit la documente pe diferite suporturi (papetar, electronic, baze de date,
documente full-text etc.), cât şi prin programul manifestărilor culturale pe care îl propune în
fiecare an şi prin care marchează anumite aspecte ale valorilor culturii locale, naţionale şi
universale. Prin parteneriate - scrise sau implicite -, prin colaborarea cu instituţiile de cultură şi
educaţie de nivel judeţean, prin serviciile şi oferta sa culturală, Biblioteca Judeţeană se implică
activ în conturarea unui cadru adecvat evoluţiei intelectuale a tuturor categoriilor socioprofesionale din comunitate.
Încercările de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare a
gustului pentru lectură, sunt încă insuficiente. Cu toate acestea, în stabilirea planului de activitate
şi a trasării liniilor generale de diversificare a ofertei culturale, Biblioteca Judeţeană a ţinut
seama atât de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, cât şi de modelul aplicat în cadrul
altor biblioteci de talie judeţeană şi, nu în ultimul rând, a încercat să preîntâmpine nevoile
nerostite ale utilizatorilor, să găsească diverse căi şi modalităţi de promovare a produselor
culturale, să încerce să eficientizeze la maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea
tehnologiilor moderne.
a.1. Colaborarea cu instituţiile / organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi - tipul / forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu
acestea
Conform prevederilor legale, Biblioteca Judeţeană Mureş - ca bibliotecă de drept public, cu
caracter enciclopedic - are misiunea de bază de a asigura accesul gratuit la informaţie pentru toţi
locuitorii din comunitatea deservită, fără deosebiri de natură etnică, religioasă, profesională etc.
Pentru ca oferta culturală să fie una unitară la nivel de judeţ şi să răspundă nevoilor reale ale
comunităţii, pe parcursul anilor 2010-2012 au fost încheiate numeroase parteneriate cu
principalele instituţii de cultură şi educaţie din judeţ şi din afara acestuia - atât pentru activităţi
unice, cât şi pentru proiecte de mai lungă durată.
Aceste parteneriate s-au concretizat în activităţi cu un mare impact asupra mureşenilor, ele
adresându-se elevilor, studenţilor, specialiştilor în diverse domenii şi pasionaţilor de anumite
teme. În funcţie de partenerii implicaţi, activităţile pot fi separate în două categorii: de nivel
internaţional şi de nivel naţional / judeţean.
Dintre activităţile cu caracter internaţional organizate în parteneriat amintim:


2010
- 16-18 februarie - în cadrul vizitei efectuate la Chişinău în luna februarie - prilejuită de

aniversarea poetului Grigore Vieru - a fost reînnoit protocolul de colaborare cu Biblioteca
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Municipală „B. P. Haşdeu,” pe baza căruia, în anul 1996, Biblioteca Judeţeană deschidea o
bibliotecă-filială la Chişinău - Biblioteca „Târgu-Mureş;”
- 16 martie - lansarea cărții 100 de zile a jurnalistei Stela Popa din Chişinău, Republica
Moldova și conferința susținută de sociologul Dan Dungaciu, specialist în relaţiile politice esteuropene. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu editura bucureşteană Tritonic;
- 23 martie - manifestarea Basarabie română a avut-o ca invitat pe conf. univ. dr. Ludmila
Coadă, decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.
A fost lansat volumul Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice (Chişinău, Editura Pontos,
2009) - care i-a conferit autoarei Ludmila Coadă titlul de doctor în istorie şi a fost totodată
susţinută conferinţa cu tema Istorie şi actualitate în Republica Moldova: între interes politic şi
adevăr ştiinţific. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior”,
Catedra de Istorie şi Relaţii Internaţionale;
- 15 mai - Seminarul de medicină tradiţională chineză, invitat special fiind dr. Wang Xiao
Guang, reprezentanta Chinei pentru medicina tradiţională la Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Clubul Sportiv de Qigong Tao din Târgu-Mureş;
- 19 mai - seminarul cu tema Strategii de supravieţuire pentru media în vremuri de criză
economică care s-a constituit într-un workshop pentru reprezentanţii mass-media locali din toate
domeniile: jurnalism, televiziune, radio etc. Invitat: David Applegate. Evenimentul a fost
organizat în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti;
- 26 mai - întâlnire cu ziarista ungară Schäffer Erzsébet, în cadrul unei discuții referitoare
la profesia de jurnalist;
- 26 august - a fost primită o delegaţie de profesori şi bibliotecari din Chişinău, care a dorit
să viziteze biblioteca, inclusiv Biblioteca „Teleki-Bolyai”, ca parte a unui mai vast program de
schimb de experienţă româno-moldovenesc, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Mureş;


2011
- 28 martie - manifestarea Basarabie română, invitat - conf. univ. dr. Sergiu Musteaţă de

la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“, Chişinău, preşedintele Asociaţiei Istoricilor
din Republica Moldova şi vicepreşedinte al Comisiei de studiere a regimului comunist din
republică. Cu prilejul vizitei la Târgu-Mureş, a fost organizată o conferinţă de presă şi a fost
lansată cartea Educaţia istorică între discursul politic şi identitar, Chişinău, 2010, autor Sergiu
Musteață. De asemenea, a fost susţinută conferinţa cu tema Noi despre vecini şi vecinii despre
noi. Manualele de istorie din România, Ucraina şi Republica Moldova. Evenimentul a fost
realizat în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior”, Catedra de Istorie şi Relaţii
Internaţionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;
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- 7 aprilie - vizita în România a d-nei Sylvia Mathews Burwell, preşedintele Programului
„Global Development” din cadrul Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates”. Au avut loc două conferinţe
- una la Bucureşti, la 6 aprilie, la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, iar a doua la
Târgu-Mureş. Au mai participat la întâlnirea de la Târgu-Mureş: Deborah Jacobs, directorul
Programului „Global Libraries” din cadrul Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates”, Robert Pearson,
preşedintele Fundaţiei IREX Washington, Siri Oswald, coordonator de program pentru România
în cadrul Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates”, Paul Baran, directorul IREX România. Din partea
autorităţilor române au participat Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, dl.
Valerian Vreme, d-na Lokodi Edita Emőke, preşedinta Consiliului Judeţean Mureş, Marius
Paşcan, prefectul judeţului, Dorin Florea, primarul municipiului, Doina Popa, preşedinta
ANBPR, directori şi bibliotecari din 8 biblioteci judeţene.
Cu acest prilej a fost anunţată colaborarea dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, IREX România, Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria Municipiului Târgu-Mureş
în vederea instalării unui punct de acces gratuit la internet prin wi-fi - „hot spot” în cadrul
Bibliotecii Judeţene Mureş, oferit spre gestionare acesteia. Proiectul face parte din Strategia
Naţională de Implementare Internet în bandă largă (Broadband) a Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, iar Biblioteca Judeţeană Mureş este prima bibliotecă publică inclusă.
Manifestarea de la Târgu-Mureş s-a încheiat cu o vizită la Biblioteca Comunală din Zau de
Câmpie şi discuţii cu autorităţile locale;
- 27 octombrie - inaugurarea Centrului de Resurse American Corner Târgu-Mureş, al
nouălea de acest fel din România. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa ambasadorului Statelor
Unite ale Americii la Bucureşti, Mark H. Gitenstein, a soţiei acestuia, Libby Gitenstein, şi a altor
oficialităţi americane din cadrul ambasadei: Patricia H. H. Guy - consilier pe probleme de
diplomaţie publică, Edwina Sagito - ataşat cultural, Ioana Damian - coordonator American
Corner România. Din partea autorităţilor şi administraţiei locale mureşene au fost prezenţi la
inaugurare Lokodi Edita Emőke, preşedinta Consiliului Judeţean Mureş şi Marius Paşcan,
prefectul judeţului. La organizarea protocolului a participat şi Filarmonica de Stat Târgu-Mureş,
care a oferit participanţilor un concert de coarde pe toată durata festivităţii (Vezi Anexa film
inaugurare).


2012
- 27 martie - manifestarea Basarabie Română, invitați: conf. univ. dr. Vasile Șoimaru, de

la Catedra de Management Social a Academiei de Studii Economice din Moldova, deputat de
două ori în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședinte al Comisiei pentru Economie,
Industrie și Privatizare; Vlad Pohilă, jurnalist, redactor-șef al revistei Bibliopolis din Chișinău;
prof. univ. dr. Zoltan Rostas de la Universitatea București; Marcel Porumbescu, maestru fotograf
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din Republica Moldova. A fost susținută conferința cu tema Românii din spațiul etnic românesc
și relațiile lor cu patria istorică și au fost lansate două cărți: albumul Românii din jurul
României și Cornova 1931 (Echipa lui D. Gusti în satul basarabean Cornova, județul Orhei,
anul 1931).
- 26-28 aprilie - Conferința ANBPR BiblioPublica - Impactul transformator al bibliotecii
publice în comunitate - prima conferință Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România desfășurată la Târgu-Mureș în cei 22 de ani de existență ai asociației. S-a
înregistrat cea mai mare participare de până acum, cu 203 participanți din toate județele și din
diferite tipuri de biblioteci (publice, universitare, alte instituții). Tot pentru prima dată, conferința
a reunit la Târgu-Mureș reprezentanți din 5 țări: Republica Moldova (5 participanți), Ucraina (2
participanți), Ungaria (1 participant), Statele Unite ale Americii (1 participant de la Ambasada
din București, în persoana d-nei Patricia H. H. Guy - consilier pe probleme de diplomaţie
publică, dar și a altor reprezentanți români ai Ambasadei). Conferința a fost organizată de către
Consiliul Județean Mureș, Biblioteca Județeană Mureș, IREX România și ANBPR.
- 2-12 mai - membrii Biroului Executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România au efectuat o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, la
Chicago și Urbana - Champaign, la invitația Centrului Mortenson din Chicago, în vederea
întăririi capacității organizaționale a asociației și a preluării unor modele și metode de lucru din
spațiul american. Pe toată durata vizitei, au avut loc discuții, cursuri, schimburi de idei, care vor
fi adaptate realităților românești și implementate la nivel de țară. Din partea județului Mureș a
participat la această vizită Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene, în calitate de membru
al Biroului Executiv.
- 21-25 mai - parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București în vederea
pregătirii profesionale a bibliotecarilor; pe baza unui grant oferit de Ambasadă, d-na Hermina
Anghelescu, profesor universitar la Facultatea de Biblioteconomie și Știința Informării (School
of Library & Information Science), Wayne State University, Detroit, Michigan, a susținut un
curs de o săptămână la Târgu-Mureș, dedicat bibliotecarilor din rețeaua bibliotecilor publice din
județ; au fost invitați să participe și bibliotecari de la bibliotecile Universității de Medicină și
Farmacie, Sapientia și „Petru Maior”.
- 15-23 iulie - Monica Avram și Corina Teodor, fost director al Bibliotecii Județene Mureș,
din partea comunității, au participat, alături de alte 4 județe - Brașov, Cluj, Hunedoara și Gorj - la
o vizită de informare în Saint Paul, Minnesota. Cele 5 județe fac parte dintr-un proiect pilot,
inițiat de IREX România, care și-a propus constituirea unor grupuri de sprijin a bibliotecilor
publice, sub denumirea „Prietenii Bibliotecii.” În funcție de rezultatele obținute de cele 5 județe,
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proiectul se va implementa în România sau va rămâne la stadiul de posibilități de dezvoltare a
relației biblioteci-comunitate.
Biblioteca Judeţeană Mureş şi-a propus așadar să contribuie la dezvoltarea dialogului
multicultural şi multietnic, să valorifice patrimoniul local şi să includă comunitatea mureşeană în
circuitul ştiinţific internaţional de înalt nivel; prezenţa unor personalităţi de seamă ale lumii
ştiinţifice şi culturale din străinătate a stârnit interesul târgumureşenilor, dovadă numărul mare al
participanţilor şi reacţiile pozitive din mass-media locală.
Pentru activitățile cu caracter naţional / judeţean amintim parteneriatele încheiate în anii
2009-2012 cu:


2010

- Autorităţi locale - parteneriatele încheiate cu autorităţile locale din 20 de comunităţi mureşene,
în cadrul proiectului „Biblionet - biblioteca în lumea mea”, precum şi cele încheiate - în cadrul
aceluiaşi proiect - cu Fundaţia IREX România. Rezultatul proiectului s-a concretizat în
informatizarea reţelei bibliotecilor publice din 20 de localităţi din judeţul Mureş, a Bibliotecii
Judeţene, care a dobândit şi statutul de centru judeţean de formare profesională, o mai bună
vizibilitate a bibliotecii în cadrul comunităţilor locale şi implicarea mai activă a autorităţilor în
activitatea bibliotecilor;
- Instituţii de învăţământ de toate nivelele din municipiu și județ - participarea Bibliotecii
Judeţene la diverse concursuri de creaţie literară:
 25-27 ianuarie - Concursul de creaţie şi interpretare a poeziei religioase „Vasile
Voiculescu”, în organizarea Grupului Şcolar „G. Şincai” şi a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Mureş (d-na Liliana Moldovan, şef Serviciu Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea
colecţiilor a fost membră în juriu);
 Concursul de creaţie literară Luduş - în organizarea Bibliotecii Orășenești și a Primăriei
Luduș - Liliana Moldovan şi Aurica Cîmpean, bibliotecară, membre în juriu;
 parteneriatele cu Cenaclul „Zbor” de la Palatul Copiilor, cu grădiniţe şi şcoli din TârguMureş şi judeţ (Grădiniţa Piţigoi-Cinege, Şcoala Generală nr. 2, Liceul de Artă, Gimnaziul
„Vasile Moldovan” Târnăveni, Gimnaziul de Stat „Sf. Gheorghe” din Sângeorgiu de
Mureş, Universitatea „Petru Maior”, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca etc.);
- Asociații, fundații, organizații, societăți:
 Redacţia revistei Vatra şi Asociaţia Culturală Art Verba din Târgu-Mureş, a fost
organizată cea de a 24-a ediţie a manifestării „Porni Luceafărul...”, dedicată poetului Mihai
Eminescu, la 14 ianuarie; invitatul ediţiei a fost prof. univ. dr. Gheorghe Doca de la
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Universitatea din Bucureşti; a fost lansat volumul „Eminescu - O perspectivă dialogică”, iar
prezentarea cărţii a fost făcută de dr. Nicoleta Sălcudeanu şi dr. Alexandru Cistelecan;
 parteneriat în organizarea campaniei „Fii responsabil, iubeşte cu grijă!” împreună cu
Fundaţia „Alături de Voi” (coordonator, Liliana Moldovan);
 campania de promovare a „Autorilor Tritonic” - „Caută bulina galbenă”, concretizată în
organizarea unor dialoguri cu autori de romane poliţiste de primă importanţă (George Arion,
Ivona Boitan, Oana Stoica Mujea, Bogdan Hrib, directorul editurii), în cadrul unui
eveniment dedicat Zilei Mondiale a Libertăţii Presei (3 mai);
 parteneriatele cu Asociaţia Sociopedagogilor „Kulcs,” Rotary Téka Klub etc.
- Instituții:
 parteneriatul cu Studioul Teritorial al Televiziunii Române, TVR 1, în scopul filmării
emisiunilor Litera aniversaria şi Picătura de cultură (realizator Petronela Moraru);
 parteneriatul încheiat între Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional cu Editura
Intact, pe baza căruia toate bibliotecile judeţene primesc - sub formă de donaţie - câte 100 de
exemplare din toate titlurile publicate, pentru a le redistribui în judeţ către bibliotecile
publice de toate nivelele;
 parteneriatele cu Muzeul Etnografic Reghin, Muzeul Judeţean Mureş pentru „Noaptea
muzeelor” etc.;
 organizarea „Bibliotecii mobile” în parteneriat cu Penitenciarul Târgu-Mureș.


2011

- Autorităţi locale - în cursul anului 2011, alte 6 comunităţi mureşene au devenit partenere în
cadrul programului Biblionet; pentru implementarea programului, a fost necesară încheierea unor
parteneriate între autoritățile locale din comunitățile respective, IREX România și Biblioteca
Județeană, inclusiv emiterea unor Hotărâri de Consiliu Local;
- Instituţii de învăţământ de toate nivelele din municipiu și județ:
 parteneriat cu Administraţia Bazinală de Apă Mureş în sensul organizării celei de a doua
ediții ediţie a Concursului interşcolar de cultură generală „Ia-ţi porţia de COOLtură”, cu
participarea a 4 școli - Şcoala Generală Nr. 2, Gimnaziul de Stat „Tudor Vladimirescu”,
Gimnaziul de Stat „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş şi Gimnaziul „Sf. Gheorghe” din
Sângeorgiu de Mureş;
 participarea la cea de a 8-a ediție a Concursului de creaţie literară „Primăveri luduşene,
în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Luduş şi Primăria Luduş și școli din localitate;
 parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş și 4 licee din Târgu-Mureş - Colegiul
Naţional „Al. Papiu Ilarian”, Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Bolyai
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Farkas” şi Grupul Şcolar „Gheorghe Şincai” în organizarea ediției din iunie 2011 a
manifestării Eminesciana;
 parteneriate cu Cercul „Fantezie şi culoare” şi Cercul de Artă Textilă de la Palatul
Copiilor;
 parteneriate cu grădiniţe şi şcoli din Târgu-Mureş şi judeţ - Grădiniţa cu P.P.
„Dumbrava minunată”; Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15; Grădiniţa cu Program
Prelungit nr.16; Grădiniţa OMEGA; Grădiniţa Piţigoi-Cinege, Grădiniţa Rândunica;
Gimnaziul „Europa”; Gimnaziul „F. Schiller”; Gimnaziul „George Coşbuc”; Gimnaziul
„Sf. Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureş, Gimnaziul de Stat „Al. I. Cuza”; Gimnaziul de
Stat „Dacia”; Liceul de Artă; Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”; Şcoala Generală din
Voiniceni; Şcoala Generală nr. 7 din Târgu-Mureş; Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”;
Colegiul Naţional Unirea; Universitatea „Petru Maior” etc.;
 parteneriat cu Casa Corpului Didactic în vederea organizării unei serii de prezentări
tematice „Încearcă și tu”, dedicate cadrelor didactice, dar și părinților;
- Asociații, fundații, organizații, societăți:
 parteneriatele încheiate cu IREX România şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în vederea organizării Cafenelei Regionale a
ANBPR pentru Regiunea Centru - 14 - 16 martie 2011 - cu participarea unui număr de 60 de
bibliotecari din Alba, Braşov, Cluj, Covasna, Sibiu, Mureş, precum şi reprezentanţi din
conducerea ANBPR (Doina Popa - preşedinte; Ioana Crihana - director executiv; Silvia
Nestorescu - secretar) şi IREX (Cristina Văileanu);
 parteneriat cu ANBPR şi EXCEDO pentru organizarea evenimentului naţional Noaptea
Bibliotecilor - 1-2 octombrie; proiectul, care a inclus ca şi parteneri majoritatea bibliotecilor
judeţene şi câteva biblioteci orăşeneşti şi comunale, a avut drept scop promovarea
bibliotecilor publice şi a lansat, practic, o invitaţie la utilizarea masivă a serviciilor oferite de
biblioteca publică în general;
 parteneriat încheiat între Biblioteca Judeţeană Mureş şi Asociaţia Română de Cancer Grupul Destine Comune din Târgu-Mureş, condus de d-na Stella Hanusz - grup care sprijină
recuperarea fizică şi psihică al bolnavilor de

cancer, precum şi promovarea şi

implementarea drepturilor pacienţilor bolnavi de cancer - în urma obţinerii unei finanţări din
partea Fundaţiei „Susan G. Komen” - aplicaţia a fost iniţiată de d-na Daniela Drăghici de la
IREX România - în toamna anului 2011 a fost demarat un proiect care are în vedere
conştientizarea pericolului reprezentat de cancerul de sân şi care se desfăşoară numai prin
Bibliotecile Judeţene Mureş şi Constanţa. Proiectul prevede pregătirea unor grupuri din mai
multe comunităţi din cele două judeţe, formate din bibliotecar, asistent medical sau medic,
9

asistent social sau profesor de biologie în vederea sprijinirii persoanelor afectate de maladie.
În judeţul Mureş, au fost implicate în proiect şi bibliotecile din Tăureni şi Ibăneşti. Din
grupul format în jurul Bibliotecii Judeţene fac parte dr. Melania Frătean, Ramona Bândilă
(bibliotecar), reprezentantele Grupului Destine Comune - Stella Hanusz, preşedinte şi
Corina Cornea.
 parteneriat cu Asociaţia Pentru Minţi Pertinente (AMPER) şi Casa de Producţie
Culturală (CPC). Având ca partener şi ANBPR, biblioteca judeţeană a înaintat o solicitare
de finanţate către Administraţia Fondului Cultural Naţional, în vederea organizării unei
campanii de revigorare a activităţii bibliotecii din 6 comunităţi rurale mureşene;
 parteneriat cu Asociaţia AGEAC pentru două conferinţe pe teme psihologice, organizate
în spațiul Bibliotecii Județene.
- Instituții:
 parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş, Secția de Etnografie alături de 7 dintre
bibliotecile comunale din judeţ - Hodac, Gurghiu, Albeşti, Saschiz, Adămuş, Vătava şi Deda
- pentru proiectul Fotoetnografica - Un secol de istorie locală în imagini, cu finanţare de la
Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul constă într-o campanie de strângere şi
selectare a unor fotografii din zonele amintite, mai vechi de 20 de ani şi cu importanţă
istorică şi etnografică, scanarea şi includerea lor într-o bază de date, prin folosirea
echipamentelor cu care au fost dotate bibliotecile comunale prin programul Biblionet.
 colaborare cu Muzeul Etnografic Reghin şi cu Asociaţia Culturală „Reenerländchen” în
vederea organizării expoziţiei temporare cu tema Biserică, şcoală şi societate în zona
Reghinului. Maghiarii romano-catolici şi reformaţi, care s-a bucurat de mare succes în
rândul comunităţii locale; este un proiect care se derulează pe o perioadă de 3 ani şi are în
vedere exploatarea relaţiei dintre cei trei factori - stat, societate, biserică - din perspectivă
românească, maghiară şi săsească. Contribuţia Bibliotecii Judeţene a constat în punerea la
dispoziţia muzeului reghinean a unui număr de 10 cărţi vechi din colecţiile proprii.
 alte parteneriate: Centrul de Recuperare a Copiilor cu Deficienţe Neuropsihiatrice Mureş
(CRCDN), în organizarea unor activități periodice; Grădina Zoologică Târgu-Mureș,
Penitenciarul Târgu-Mureș etc.


2012

- Instituţii de învăţământ de toate nivelele din municipiu și județ:
 parteneriate cu grădiniţe şi şcoli din Târgu-Mureş şi judeţ - Grădiniţa cu P.P.
„Dumbrava minunată”; Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15; Grădiniţa cu Program
Prelungit nr.16; Grădiniţa OMEGA; Grădiniţa Piţigoi-Cinege, Grădiniţa Rândunica;
Gimnaziul „Europa”; Gimnaziul „F. Schiller”; Gimnaziul „George Coşbuc”; Gimnaziul
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„Sf. Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureş, Gimnaziul de Stat „Al. I. Cuza”; Gimnaziul de
Stat „Dacia”; Liceul de Artă; Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”; Şcoala Generală din
Voiniceni; Şcoala Generală nr. 7 din Târgu-Mureş; Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”;
Colegiul Naţional Unirea; Universitatea „Petru Maior” etc.;
 parteneriat cu Fundația ZIBO și numeroase grădinițe, școli generale și licee din TârguMureș și localitățile vecine în vederea organizării Săptămânii „Școala altfel” 2-6 aprilie; în
doar 5 zile, Biblioteca Județeană a fost vizitată de 1648 de copii de vârstă școlară.
- Asociații, fundații, organizații, societăți:
 parteneriat cu Oficiul Pastoral Arhidiecezan Pentru Familii și Asociația „Familia
Centrum” Târgu-Mureş în vederea organizării „Săptămânii Căsătoriei. 12-19 februarie
2012”;
 parteneriat cu parteneriat cu Asociaţia Română de Cancer - Grupul Destine Comune din
Târgu-Mureş, condus de d-na Stella Hanusz, în vederea conştientizării pericolului
reprezentat de cancerul de sân; sunt parteneri în proiect şi bibliotecile comunale Ibăneşti şi
Tăureni;
- Instituții:
 parteneriat cu Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Fundația Culturală „Vasile Netea” în vederea
organizării Centenarului Vasile Netea - 1-2 februarie 2012;
 5 martie - conferinţă de presă prilejuită de vizita la Târgu-Mureş a Consulului General al
Republicii Ungariei la Miercurea Ciuc, dr. Barna Pál Zsigmond, cu participarea
președintelui Consiliului Județean Mureș, Lokodi Edita. Conferința s-a axat pe iniţiativa
Consulatului de a se implica în dezvoltarea colecţiilor de documente din bibliotecile publice
și a beneficiat de sprijinul a numeroase edituri;
 26-28 aprilie - parteneriat cu Filarmonica de Stat, Ansamblul Artistic Profesionist
„Mureșul”, Universitatea „Petru Maior”, IREX România și ANBPR în vederea organizării alături de Consiliul Județean Mureș - a Conferinței Naționale a ANBPR BiblioPublica
„Impactul transformator al bibliotecii în comunitate”;
 parteneriat cu Muzeul Etnografic Reghin și Asociația Culturală „Reener Landchen” din
Reghin în vederea organizării lansării cărții Prețul de achiziție al cărții românești în
Transilvania în secolele XVI-XIX, autor Florin Bogdan, muzeograf, la 21 februarie 2012;
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a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant
etc.) la programe / proiecte europene / internaţionale
În perioada 2010-2012, Biblioteca Judeţeană Mureş a devenit partener în cadrul a trei
programe de mare anvergură, cu fonduri externe: „Biblionet - lumea în biblioteca mea” cu
finanțare din partea Fundației „Bill și Melinda Gates”, American Corner cu finanțare din partea
Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București și Programul Márai cu fonduri ungare, toate
trei având continuitate pe întreaga durată a raportării și chiar ulterior.
1. „Biblionet - lumea în biblioteca mea” - este un program destinat dezvoltării reţelei
bibliotecilor publice din România. Prin acest program - finanţat de Fundaţia „Bill şi Melinda
Gates,” care a alocat pentru România suma de 26,9 milioane de dolari - se urmăreşte
modernizarea bibliotecilor publice româneşti, indiferent de nivelul comunităţii deservite - judeţ,
oraş/municipiu, comună -, transformarea lor în adevărate centre de informare pentru comunitate
şi, mai mult, crearea unui sistem de biblioteci publice informatizate în ţara noastră. Proiectul este
implementat în România prin intermediul IREX, organizaţie non-profit, înfiinţată în anul 1968 şi
care activează deja în peste 50 de ţări, parteneri fiind ANBPR, Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, EOS - organizaţie care asigură formarea specialiştilor în domenii diverse
şi MICROSOFT, care a oferit cu titlu gratuit licenţele şi softurile necesare. Proiectul se
desfăşoară pe durata a 5 ani, cu începere din 2009 şi se desfăşoară pe două direcţii esenţiale:
achiziţionarea echipamentelor necesare dotării bibliotecilor şi pregătirea profesională a
bibliotecarilor.
Biblioteca Județeană Mureș - ca pilon central în implementarea la nivel județean a
programului - a completat dosarul de aplicație pentru toate bibliotecile publice din județ care au
îndeplinit cerințele minime de eligibilitate: personal cu normă întreagă, mobilier necesar şi spaţiu
corespunzător de cca 2,5m2 pentru fiecare calculator, fonduri pentru asigurarea securităţii
calculatoarelor, a clădirii, fonduri pentru achitarea abonamentului la internet, resurse pentru
transportul şi cazarea bibliotecarilor în oraşul reşedinţă de judeţ, în vederea instruirii lor.
Rezultatele obținute după cele 3 runde de aplicații - pentru perioada 2009-2012 - ne arată

1. Biblioteca Municipală
„Petru Maior” Reghin

6

6

1

1

Scanere

Imprimante

Proiectoare

PC
Biblioteci selectate pentru
programul Biblionet

Webcam

RUNDA 2

Router wireless

următoarea situație:

1

1
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2. Biblioteca Municipală „Z. Boiu”
Sighişoara
3. Biblioteca Municipală
Târnăveni
4. Biblioteca Orăşenească Iernut
5. Biblioteca Orăşenească Luduş
6. Biblioteca Orăşenească
Miercurea Nirajului
7. Biblioteca Orăşenească
Sângeorgiu de Pădure
8. Biblioteca Orăşenească Sărmaşu
9. Biblioteca Orăşenească Ungheni
10. Biblioteca Comunală Adămuş
11. Biblioteca Comunală Albeşti
12. Biblioteca Comunală Crăieşti
13. Biblioteca Comunală Deda
14. Biblioteca Comunală Eremitu
15. Biblioteca Comunală Fântânele
16. Biblioteca Comunală Ghindari
17. Biblioteca Comunală Gurghiu
18. Biblioteca Comunală Hodac
19. Biblioteca Comunală Tăureni
20. Biblioteca Comunală
Zau de Câmpie

10
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4
3
4
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4
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4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
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1
1
1
1
1
1
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Total

89

89

20

20

20
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Suma totală primită de judeţul Mureş în Runda 2 se ridică la 662.068,53 lei, incluzând
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programul Biblionet
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echipamente, softuri şi pregătire profesională.

1. Biblioteca Judeţeană - Secţia
pentru Copii
2. Biblioteca Judeţeană Filiala 3, Dâmbu
3. Biblioteca Municipală „Petru
Maior” Reghin - Filiala
Iernuţeni
4. Biblioteca Comunală Ruşii
Munţi
5. Biblioteca Comunală Vătava
6. Biblioteca Comunală Şincai
7. Biblioteca Comunală Miheşu de
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9. Biblioteca Comunală Breaza
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Suma totală primită de judeţul Mureş în Runda 3 se ridică la 52.353 dolari, adică
aproximativ 178.000, incluzând echipamente și softuri.
Ca pilon în implementarea proiectului Biblionet în judeţul Mureş, Biblioteca Judeţeană a
dobândit calitatea de centru de formare profesională; în acest sens, doi bibliotecari de la
Biblioteca Judeţeană Mureş au beneficiat de cursuri de pregătire specială, primind certificat de
formatori şi lor le revine sarcina de a transmite cunoştinţele acumulate către bibliotecarii din
bibliotecile mureşene, partenere în proiect.
Pentru organizarea cursurilor, Biblioteca Judeţeană a primit:


11 laptop-uri, 1 videoproiector, 1 scaner, 1 imprimantă, 1 router wireless, 11 căşti, 11

sisteme de siguranţă Kensington şi softurile aferente.
În vederea amenajării unei săli multimedia, cu acces gratuit la internet, Biblioteca
Judeţeană a primit:


10 calculatoare, 1 videoproiector, 1 scaner, 1 imprimantă, 1 router wireless, 1 ecran.
O imagine clară privind rezultatele în urma celor două runde de aplicații finalizate deja

arată astfel:
Biblioteci

Număr
biblioteci
partenere

Nr. PC
primite

Județeană

1

10 PC
11
laptopuri

Municipale
sau
Orășenești
Filiale
Comunale
Total

Seturi
echipamente:
scaner,
proiector,
imprimantă,
router
2

Nr.
bibliotecari
participanți
la cursuri

Costuri
echipamente
și softuri

8

89.411,03

Costuri cursuri

Runda 2
60.740,60

9

48

9

15

624.071,50

Runda 3
65.845,40

3
17
30

7
65
120

3
17
31

17
40

713.482,53

126.586

TOTAL
ECHIPAMENTE, SOFTURI,
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

840.068,53

Suma totală primită de judeţul Mureş - echipamente, softuri și pregătire profesională
- pentru cele două runde se ridică la 840.068,53 lei.
Precizăm faptul că finanţarea la nivel de judeţ nu s-a făcut sub forma finanţării directe, ci
sub formă de echipamente, preluate pe baza de proces verbal şi contract de comodat pe o
perioadă de 6 luni (la expirarea acestui interval a fost deja semnat contractul de donaţie între cele
două părţi) şi livrare de cursuri. De asemenea, cheltuielile pentru toate cursurile de perfecţionare,
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atât cele pentru formatori, cât şi cele organizate la Biblioteca Judeţeană, au fost suportate din
bugetul proiectului. Până la finalizarea proiectului, în 2013, şi alte biblioteci publice din judeţul
Mureş vor deveni parteneri.
Pentru cea de a patra Rundă, aflată acum în desfășurare și ale cărei rezultate au fost
comunicate la 1 august 2012, Biblioteca Județeană a propus un număr de 14 biblioteci noi, care
au și fost acceptate în urma verificărilor din județ efectuate de către o comisie de specialiști,
formată din reprezentanți ai IREX România. Lista noilor biblioteci incluse este următoarea:
Biblioteca Comunală Apold
Biblioteca Comunală Beica de Jos
Biblioteca Comunală Ceuașu
Biblioteca Comunală Crăiești
Biblioteca Comunală Grebeniș
Biblioteca Comunală Lunca Bradului
Biblioteca Comunală Răstolița
Biblioteca Comunală Rîciu
Biblioteca Comunală Sânger
Biblioteca Comunală Saschiz
Biblioteca Județeană Mureș - Filiala 1
Biblioteca Județeană Mureș - Filiala nr.4
Biblioteca Municipală Reghin
Biblioteca Municipală Reghin - Filiala Apalina

Costurile pentru cea de a patra rundă, precum și echipamentele care vor fi atribuite
bibliotecilor publice din județul Mureș urmează să fie comunicate ulterior, începând cu luna
noiembrie a anului în curs.

2. American Corner - este un program destinat dezvoltării relaţiilor româno-americane şi
face parte din Programul American Corners, susţinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii.
Biblioteca Judeţeană Mureş găzduieşte cel de nouălea Corner din ţară.
Primele discuții dintre cele două instituții - Ambasada SUA la București și Biblioteca
Județeană Mureș - au debutat în iulie 2010, când s-a obținut acordul de principiu în sensul
colaborării, inclusiv din partea Consiliului Județean Mureș, după care în decembrie același an
atașatul cultural al SUA - d-na Julie O’Reagan - a vizitat biblioteca și spațiul destinat Cornerului,
în cadrul Complexului Parc. Protocolul de colaborare a fost semnat în august 2011 la București,
iar inaugurarea efectivă a Cornerului a avut loc la 27 octombrie 2011 în prezenţa ambasadorului
SUA la Bucureşti, dl. Mark H. Gittenstein, dar şi al altor membri ai ambasadei - Libby
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Gittenstein, Patricia H. H. Guy - consilier pe probleme de diplomaţie publică, Edwina Sagito ataşat cultural, Ioana Damian - coordonator American Corners România.
Obligaţiile Bibliotecii Judeţene Mureş, ca gazdă a American Corner, constă în punerea la
dispoziţie a spaţiului necesar organizării acestui centru de resurse, a asigurării serviciului specific
prin retribuirea unui bibliotecar, precum şi în organizarea unor activităţi culturale, după un
program minimal stabilit în comun acord cu partea americană. Obligaţiile Ambasadei SUA au în
vedere asigurarea bugetului necesar achiziţionării mobilierului, a aparaturii necesare desfăşurării
activităţii, precum şi a documentelor specifice de bibliotecă, pe diferite suporturi. De asemenea,
proiectul prevede asigurarea de către partea americană a unui buget anual separat.
Investiția inițială se ridică la 40.000 de dolari, fonduri care au intrat deja în bugetul
Bibliotecii Județene în perioada 2010-2011 și care au fost folosiți pentru achiziția de: documente
(circa 450 cărți, periodice, CD-uri, DVD-uri); mobilier (rafturi, birouri, scaune, mese, covoare,
comodă pentru televizor etc.); dotări tehnice (3 calculatoare, 1 televizor LCD, telefon şi fax,
aparat de fotografiat Canon, copiator, 2 e-reader Kindle etc.).
Din bugetul aferent anului 2012, au fost atribuiți deja Bibliotecii Județene Mureș 6.000 de
dolari, adică 20.726 lei.
3. Programul Márai - începând din anul 2011, Biblioteca Județeană Mureș a devenit
partener în cadrul Programului Márai, iniţiat de către Szőcs Géza, secretar de stat în guvernul
Ungariei. Ideea de bază a programului este aceea de a dona cărţi unor biblioteci aflate în afara
graniţelor Ungariei. În acest scop, a fost creată o bază de date care cuprinde principalele titluri
din producția editorială ungară, dar și a unor edituri din afara teritoriului ungar, dar care publică
lucrări în limba maghiară (din Slovacia, Serbia, România etc.) Participarea Bibliotecii Județene
Mureș la acest program s-a soldat cu o donație în valoare de 800.000 de forinți - circa 12.500
de lei - , adică 284 de titluri, din domeniile literatură și cărți științifice.
La mijlocul lunii iunie 2012, în condițiile în care sesiunea de finanțare pentru anul în curs
s-a reluat, Biblioteca Județeană a depus din nou dosarul de participare, iar rezultatele colaborării
sunt deja anunțate. Și anume, și pentru anul 2012, Biblioteca Județeană Mureș va primi o donație
de carte, în funcție de titlurile alese, în valoare tot de 800.000 de forinți. Până la finalul anului în
curs, donația va fi trimisă în la Târgu-Mureș.
Alte proiecte
În cursul anului 2012, Biblioteca Județeană Mureș a devenit partener-pilot în două
programe inițiate de IREX România; ambele proiecte au la bază principiul implicării active a
comunității județene deservite de bibliotecă în activitatea specifică a instituției.
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Primul proiect constă în înființarea unui grup de sprijin al bibliotecii, sub forma Asociației
„Prietenii Bibliotecii” Mureș, formată numai din rândul membrilor comunității mureșene.
Scopul acesteia este de a implica întreaga comunitate în activitățile organizate de bibliotecă,
precum și conștientizarea - în rândul utilizatorilor și în mod special a non-utilizatorilor - cu
privire la posibilitățile oferite de bibliotecă. Primii pași au fost făcuți, asociația există deja
oficial, fiind înregistrată în Registrul Fundațiilor și Asociațiilor. În plus, în perioada 15-23 iulie Monica Avram, directorul bibliotecii, și Corina Teodor, fost director al Bibliotecii Județene
Mureș, din partea comunității, au participat, alături de alte 4 județe - Brașov, Cluj, Hunedoara și
Gorj - la o vizită de informare în Saint Paul, Minnesota. În funcție de rezultatele obținute de cele
5 județe, proiectul se va implementa în România sau va rămâne la nivel de posibilități de
dezvoltare a relației biblioteci-comunitate.
Cel de al doilea proiect-pilot, în care sunt implicate doar județele Mureș și Gorj, are în
vedere implicarea comunității în procesul de elaborare a strategiei Bibliotecii Județene pentru
perioada 2014-2020. Proiectul a fost deja demarat, în primele zile ale lunii august fiind deja
organizată o întâlnire de lucru cu echipa de proiect din cadrul bibliotecii, la care au participat un
reprezentant al IREX România și un consultant în domeniu de la Asociația Profesională
GeoMMed din Baia Mare.
a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
Modalitatea cea mai frecventă de promovare a activităţilor bibliotecii a constat în realizarea
de afişe promoţionale, fluturaşi, materiale informative, care au subliniat locul şi ora desfăşurării
manifestării, dar care, în acelaşi timp, s-au constituit în materiale informative de bază. În cazul
omagierii unor personalităţi, materialele informative au cuprins date referitoare la biografia
acestora, la principalele momente din carieră, contribuţia la dezvoltarea domeniului de activitate
reprezentativ. Anexa nr. 2 cuprinde, de altfel, selectiv, o parte din materialele informative
realizate cu diverse ocazii.
După felul în care aceste materiale au fost valorificate putem aminti mai multe canale de
promovare a imaginii Bibliotecii Judeţene şi a atragerii publicului spre lectură: oferirea unor
fleyere sau mini-materiale informative pe durata unei zile sau a mai multor zile tuturor
utilizatorilor care frecventau biblioteca într-o anumită perioadă; afişarea în locuri cât mai vizibile
a anunţurilor, afişelor şi invitaţiilor la acţiunile bibliotecii; publicarea în presa locală a unor date
referitoare la activităţile care urmează să aibă loc la bibliotecă sau a unor cronici post-eveniment;
valorificarea paginii web a bibliotecii - www.bjmures.ro - pentru informarea comunităţii în
legătură cu evenimente importante din bibliotecă, modificări de program de lucru sau alte tipuri
de informaţii; emisiuni televizate, dedicate bibliotecii - la care au participat, uneori, utilizatori ai
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serviciilor bibliotecii, ca invitaţi - altele în afara interviurilor ocazionale; intervenţii radio, în
cadrul cărora s-au discutat proiectele bibliotecii.
În cadrul emisiunilor televizate, realizate în colaborare cu diverse posturi TV locale, a fost
evidenţiată activitate Bibliotecii Judeţene, proiectele acesteia, serviciile noi oferite utilizatorilor.
Amintim în acest sens:
- emisiunea realizată de studioul TVR 1 Târgu-Mureş în noiembrie 2009 (realizator
Petronela Moraru), având drept invitaţi pe Liliana Moldovan şi Monica Avram;
- emisiunea de la Realitatea TV Târgu-Mureş din ianuarie 2010 (realizator Adrian
Giurgea), pe tema închiderii Filialei nr. 4 (Casa Tineretului);
- emisiunea „Verde în faţă” de la TTM Târgu-Mureş (realizator Cătălin Hegheş) din 8
martie 2010, având ca tematică lectura în general;
- emisiunile „La prima oră” de la Prima TV Târgu-Mureş (realizator Adelaida Cucu) în
martie şi iunie 2010, pe tema cărţilor;
- emisiunea moderată de Titus Ilovan premergătoare vizitei preşedintei Programului
„Global Development” din cadrul Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates”, d-na Sylvia Matthews
Burwell, în 6 aprilie 2011;
- emisiunea „Tânăr - viitorul României” de la Antena Târgu-Mureș, moderator Felicia
Moga, din 2 decembrie 2011, la care au participat și 3 utilizatori ai serviciilor Bibliotecii
Județene;
- emisiunea dedicată problemelor cu care se confruntă Biblioteca Teleki, prin prisma
rezultatelor inventarelor realizate în perioada 2007-2012, moderator Adrian Giurgea;
- emisiuni la radio - Kilometrul 0 - premergătoare inaugurării Centrului de Resurse
American Corner și Conferinței BiblioPublica, în 26 octombrie 2011, respectiv 24 aprilie 2012;
- emisiunea „Poveste de viață” - iunie, 2012, Antena 1 Târgu-Mureș, 9 august 2012,
realizator Daniela Chirilă;
- emisiune dedicată prezentării proiectelor - pilot în care este implicată Biblioteca
Județeană Mureș - la Antena 1 Târgu-Mureș, 9 august 2012, realizator Daniela Chirilă.
În ceea ce priveşte colaborarea cu presa locală, menţionăm bunele canale de comunicare cu
publicaţiile Cuvântul liber, Népújság, Zi de Zi, Adevărul de seară, 24 de ore mureşene,
Marosvasarhélyi Hirláp etc. Dovadă în acest sens este şi dosarul de presă aferent anilor 20102012, care include peste 600 de consemnări, înregistrate până la mijlocul anului în curs. Mai
mult, în urma demersurilor făcute, cotidianul „Cuvântul liber” a inclus Biblioteca Judeţeană
Mureş la rubrica „Telefoane utile.” De asemenea, Biblioteca Judeţeană Mureş a constituit şi
subiect pentru publicaţii de nivel naţional: amintim în acest sens prezentarea anuarului bibliotecii
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noastre Libraria, nr. 8 din 2009, în Revista Biblioteca, editată de Biblioteca Naţională a
României.
Nu în ultimul rând, Biblioteca Județeană a obișnuit în ultimii ani să organizeze conferințe
de presă, pentru a oferi informații directe cu privire la evenimentele organizate; putem aminti
astfel întâlnirile cu reprezentanții mass-mediei locale prilejuite de manifestările „Porni
Luceafărul” (ianuarie 2010, invitat prof. univ. dr. Gheorghe Doca), „Basarabie Română” (martie
2010 cu conf. univ. dr. Ludmila Coadă, martie 2011 cu prof. univ. dr. Sergiu Musteață și martie
2012 cu conf. univ. dr. Vasile Șoimaru); vizita Consulului General al Ungariei la Miercurea Ciuc
(martie 2012); Conferința BiblioPublica (aprilie 2012) etc.
O altă direcţie în sensul promovării activităţii şi proiectelor bibliotecii are în vedere
acordarea de diplome celor mai fideli cititori, dar şi a unor personalităţi locale care şi-au pus
amprenta asupra evoluţiei instituţiei noastre şi care au influenţat viaţa cultural-ştiinţifică
naţională, dar şi universală. În anul 2009 distincţia a fost acordată d-lor Dimitrie Poptămaş şi
Jánosházy György, iar în 2010 d-nei Zsigmond Irma şi profesorului universitar Cornel Moraru.
În anul 2011, nu au fost acordate astfel de distincţii din motive care ţin de lucrările de renovare şi
reabilitare a Palatului Culturii, în special a spaţiilor bibliotecii; în condiţiile în care a fost
modernizată instalaţia termică din întreaga clădire, a închiderii Sălii de lectură pentru periodice
şi a începerii lucrărilor pentru instalarea liftului, am considerat că pentru organizarea unor astfel
de activităţi de înaltă ţinută, cadrul nu este cel mai potrivit, atât din cauza zgomotului, cât şi a
faptului că în toate spaţiile bibliotecii au fost depozitate uneltele de lucru etc.
Ca și modalitate de promovare a bibliotecii - instituție de cultură și educație permanentă
pentru comunitate - și totodată ca formulă de succes în sensul atragerii comunității spre
bibliotecă, în urma unui curs din iunie 2011 la care au participat atât bibliotecari, cât și o
persoană din comunitate - Dana Ardelean de la Radio Târgu-Mureș - am pus bazele unei
asociații - Asociația „Prietenii Bibliotecii” Mureș - care își propune să atragă târgumureșenii spre
bibliotecă, la modul activ. Asociația este formată din membrii comunității, care o gestionează, o
conduc și o folosesc în sensul susținerii Bibliotecii Județene. Mai mult, în cursul lunii iulie,
județul Mureș, alături de alte 4 județe din țară - Cluj, Hunedoara, Gorj și Brașov - a fost invitat să
participe la o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, la Saint Paul, Minnesota pentru a
vedea cum funcționează o astfel de asociație, cu lungă tradiție în spațiul american. Este un
proiect-pilot, aplicabil la nivel de țară dacă cele 5 județe incluse inițial vor dovedi că modelul
este viabil.
Din partea județului Mureș au participat Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene, iar
din partea comunității - d-na dr. Corina Teodor, fost director al instituției. Durata vizitei a fost
15-23 iulie; toate cheltuielile au fost suportate de către IREX Washington.
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a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii
media
Pe parcursul anilor 2010-2012, activitatea şi proiectele bibliotecii au fost destul de bine
reflectate în mass-media locală, presă, televiziune, radio. Compartimentul de Informare
Bibliografică a înregistrat prezenţa instituţiei noastre în mijloacele locale de informare,
semnalând fiecare apariţie scrisă sau audio-video. Rezultatele înregistrate din consultarea presei
scrise vor constitui baza unei lucrări care va fi publicate în anuarul instituţiei noastre, Libraria.
Studii şi cercetări de biblioteconomie, de către bibliotecarele Vintilă Anna şi Emilia Cătană de la
Compartimentul de Informare Bibliografică în anul 2012.
Un obiectiv esenţial, prevăzut de altfel şi în proiectul de management, a fost cel referitor la
îmbunătăţirea şi dinamizarea relaţiilor cu mass-media în vederea promovării activităţilor şi
proiectelor culturale ale Bibliotecii Judeţene. Pe această direcţie se înscrie şi organizarea unor
conferinţe de presă (invitaţi conf. univ. dr. Sergiu Musteaţă din Chişinău, prof. univ. dr. Ion
Berghia, Iaşi, conferinţa de presă prilejuită de vizita d-nei Sylvia Matthews Burwell preşedintele Programului „Global Development” din cadrul Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates” la Târgu-Mureş etc.); includerea programului de activităţi lunare în paginile platformei Corso,
care prezintă activitatea culturală din 5 judeţe; publicarea celor mai importante ştiri referitoare la
bibliotecă în pagina web a Platformei Culturale „AŞII ROMÂNI” din Germania; realizarea unor
emisiuni televizate în colaborare cu Studioul TVR 1 Târgu-Mureş, Televiziunea Târgu-Mureş,
Antena 1, Ştii TV, Prima TV).
În concordanţă cu prevederile proiectului de management, a fost în permanenţă actualizată
pagina web a instituţiei - www.bjmures.ro, cu informaţii care au privit atât activitatea şi
proiectele bibliotecii, dar şi informaţii de interes general.
Au fost, de asemenea, organizate vizite colective la bibliotecă - sub genericul „Porţi
deschise” - în cadrul cărora, pe baza unui program bine stabilit, numeroase clase de preşcolari şi
elevi din ciclurile gimnazial şi liceal au vizitat toate secţiile bibliotecii, au fost familiarizaţi cu
munca specifică, au cunoscut îndeaproape serviciile oferite de instituţie. Astfel de zile de vizite
au fost stabilite atât din iniţiativa bibliotecii, cât şi la cererea unor grupuri sau instituţii de
învăţământ. Putem aminti în acest sens prezența masivă a elevilor din Târgu-Mureș și din județ
pe parcursul „Săptămânii altfel” - 2-6 aprilie, când s-au înregistrat nu mai puțin de 1.648
vizitatori de vârstă școlară.
a.5. Apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare
Întocmirea dosarului de presă al Bibliotecii Judeţene revine în sarcina Compartimentului de
Informare Bibliografică care selectează, menţionează şi include în baza de documente a
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bibliotecii toate semnalele din presa locală şi din afara judeţului referitoare la instituţie. Conform
anexei nr. 9 menţionate la punctul a.4., pentru anul 2010, au fost selectate 188 de prezenţe în
presa scrisă, iar pentru anul 2011 au fost înregistrate peste 250 de titluri. În plus, în prima
jumătate a anului 2012, au fost semnalate circa 100 semnalări.
Bibliotecarii mureşeni au fost prezenţi însă şi în alte publicaţii, cu profil ştiinţific, de
specialitate. Menţionăm selectiv lista materialelor publicate şi volumele, pentru perioada 20092012:
- Monica Avram, Alexandru Tcaciuc, Un nou concept: biblioteca digitală Mureş, în vol.
Cercetarea şi perspectivele digitizării, editori Ana Maria Roman-Negoi, Eva Mârza, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2009, p. 60-69.
- Liliana Moldovan, Ionela van Rees-Zota, În Italia şi Germania se deschid biblioteci
româneşti, în Millennium, an I, nr. 2, Italia, ianuarie 2010.
- Liliana Moldovan, Un zeu printre cărţi: Ion Bianu, în Millennium, an I, nr. 3, Italia,
februarie-martie 2010.
- Liliana Moldovan, Vatra Veche în dialog cu Aura Christi, în Vatra Veche, an 2, nr. 4,
aprilie 2010.
- Monica Avram, Aspecte privind obiectivele asociaţiilor culturale româneşti din judeţul
Mureş în secolele XVIII-XIX, în Sangidava, vol. 4, Târgu-Mureş, Editura Nico, 2010;
- Ramona Dragomir, Condiţia femeii în epoca modernă reflectată în paginile revistei
„L’Illustration”, în Sangidava, vol. 4, Târgu-Mureş, Editura Nico, 2010;
- Câmpean Aurica, Cartea şi biserica la sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului XIX
în Protopopiatele Târgu-Mureş şi Reghin, în Sangidava, vol. 4, Târgu-Mureş, Editura Nico,
2010;
- Alina Fokt, Între mistificare şi adevăr: Legiunea Arhanghelului Mihail şi credinţă, în
Sangidava, vol. 4, Târgu-Mureş, Editura Nico, 2010;
- Liliana Moldovan, Vatra Veche în dialog cu Stela Popa, în Vatra Veche, an 2, nr. 5, mai
2010;
- Liliana Moldovan, Vatra Veche în dialog cu Lidia Kulikovski, în Vatra Veche, an 2, nr. 5,
mai 2010;
- Monica Avram, Aspecte privind activitatea unor asociaţii culturale româneşti din judeţul
Mureş în secolele XVIII-XIX, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei doctoranzilor de la
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (în curs de apariţie);
- Monica Avram, Câteva aspecte privind regulamentele de organizare şi funcţionare a
bibliotecilor româneşti din Transilvania în secolele XVIII-XIX. Cu privire specială la judeţul
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Mureş, în vol. Profesioniştii noştri. Liviu Boar la 60 de ani, vol. II, Sfântu Gheorghe, Editura
Eurocarpatica, 2011, p. 261-274;
- Liliana Moldovan, Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă, Cluj-Napoca,
Editura Dacia XXI, 2011, 100 p.;
- Câmpean Aurica, Mărturii arheologice de existenţă umană pe Valea Superioară a
Luţului: din cele mai vechi timpuri până la începutul Evului Mediu, Sibiu, Editura InfoArt
Media, 2010, 149 p. (apărută în 2011).
- Monica Avram, Liliana Moldovan, Mesaje pentru Lidia Kulikovski, directorul Bibliotecii
Municipale „B. P. Hasdeu” Chişinău la ceas aniversar, în vol. Viaţa printre cărţi: Lidia
Kulikovski: biobibliografie, Chişinău, 2011;
- Monica Avram, Biblioteca „Târgu-Mureş” din Chişinău la ceas aniversar, în vol.
Verticalitate spre cunoaştere şi comunicare: Biblioteca „Târgu-Mureş” - 15 ani de activitate,
Chişinău, Grafema Libris SRL, 2011, p. 26-28.
- Monica Avram, Tinerii bibliotecari încotro?, în Bibliomagazin. Buletinul informativ al
ANBPR, an 3, nr. 3, septembrie 2011, p. 1 (editorial)
Nu în ultimul rând, amintim contribuţiile bibliotecarilor de la Biblioteca Judeţeană
publicate în anuarul Libraria. Studii şi cercetări de biblioteconomie, vol. IX / 2010 și X / 2011
Monica Avram, Ramona Bândilă, Alina Borz, Emilia Cătană, Liliana Moldovan, Aurica
Mureşan, Ana Todea, Doina Vanca, Vintilă Anna, Weisz Szidónia.

a.6. Profilul beneficiarului actual: analiza cifrelor estimative comparativ cu cele
realizate; estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari
Pentru o situație comparativă cât mai elocventă, am considerat necesară raportarea
numărului de utilizatori ai serviciilor Bibliotecii Județene pe o perioadă cuprinsă între 2009 și
2011, în condițiile în care situația statistică pe anul 2012 nu poate fi luată în considerare decât
până la nivelul lunii iulie.
Astfel, pe ultimii 3 ani, 2009-2011, analizând evoluția numărului de utilizatori care
beneficiază de oferta de servicii a bibliotecii, se observă foarte clar numărul mare al utilizatorilor
de vârstă școlară și universitară, ceea ce vine să completeze unele statistici efectuate la nivelul
municipiului Târgu-Mureș în anul 2009 și care demonstrează faptul că în perioada studiilor de
toate nivelele, nevoia de bibliotecă este mai acută.
În acest sens, se poate vedea din tabelul de mai jos evoluția numerică a diverselor categorii
de utilizatori:
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După statutul ocupaţional
După
vârstă
După
naţionalitate

Utilizatori nou înscrişi

Utilizatori activi
Reînscrişi / vizaţi
Nou înscrişi
Profesii
intelectuale

2010

2011

16.920
13.780
3.140

16.695
13.356
3.339

17.551
13.274
4.277

%

Iulie 2012

%

9.135
7.085
2.050

%

%

Evoluţie
în
procente
2009-2011
103,72
96,32
136,21
165,77

558

17,77

527

15,78

925

21,62

357

17,41

77

2,45

64

1,91

66

1,54

40

1,95

85,71

Tehnicieni /
maiştrii
Funcţionari
Muncitori
Elevi
Studenţi
Pensionari
Casnice
Şomeri
Alte
categorii
sub 14
14-25
26-40
41-60
peste 61
români

122
183
878
949
158
33
61
121

3,89
5,83
27,96
30,22
5,03
1,05
1,94
3,85

100
172
1193
932
155
31
63
102

2,99
5,15
35.72
27,91
4,64
0,92
1,88
3,05

166
229
1529
773
320
69
80
120

3,88
5,35
35,74
18,07
7,48
1,61
1,87
2,80

124
164
577
432
160
36
47
113

6,04
8,00
28,14
21,07
7,80
1,75
2,29
5,51

136,06
125,13
174,14
81,45
202,53
209,09
131,14
99,17

281
1.734
642
370
113
1.880

8,95
55,22
20,45
11,78
3,60
59,87

540
1.789
506
378
126
1.902

16,17
53,57
15,15
11,32
3,77
56,96

549
2.017
889
585
237
2.626

12,83
47,15
20,78
13,67
5,54
61,39

243
949
458
285
115
1.319

11,83
46,29
22,34
13,90
5,60
64,34

195,37
116,32
138,47
158,10
209,73
139,68

maghiari

1.273

39,39

1.387

41,53

1.622

37,92

723

35,26

127,41

8

0,39

126,08

23

0,73

50

1,49

29

0,67

979

31,18

1.146

34,32

1.468

34,32

696

33,95

149,94

2.161

68,82

2.193

65,67

2.809

65,67

1.354

66,05

129,98

alte
naţionalităţi
bărbaţi

După
sex

2009

femei

- Elevi și studenți: numărul lor este în continuă creștere, de la 1.827 în 2009, la 2.125 în
2010 și 2.302 în 2011; în procente, ei reprezintă 58,18 în 2009, 63,61 în 2010 și 53,81 în 2011.
Pentru primele 7 luni ale anului 2012, situația se prezintă identic: din cei 2.050 utilizatori nou
înscriși, 577 sunt elevi, 432 studenți, reprezentând 49,21 la sută. Ceea ce dovedește faptul că
Biblioteca Județeană completează oferta de servicii oferită de bibliotecile școlare și universitare
și conturează, totodată, profilul beneficiarului actual al serviciilor;
- Pensionari: o creștere numerică se înregistrează și în cazul pensionarilor, care evoluează
de la 5,03 procente în 2009 la 7,80 procente în primele 7 luni ale anului 2012;
- Șomeri, casnice: în cazul celor două categorii de beneficiari, se poate observa o evoluție
constantă, de la 2,99 procente în 2009 la 1,75, respectiv 2,29 în primele luni ale anului 2012.
Dată fiind această constantă, precum și nevoia șomerilor de reorientare profesională, Biblioteca
Județeană va organiza cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, folosind în acest sens
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formatorii deja pregătiți în cadrul programului Biblionet. Imediat ce spațiile noi din cadrul
Complexului Parc vor fi finalizate, considerăm că se poate iniția o serie de astfel de cursuri.
O evaluare a numărului de utilizatori după categoria de vârstă relevă aceeași situație; la
categoriile de vârstă 14-40, se observă, pe baza datelor statistice, o situație care înregistrează
75,67 procente în anul 2009 și 68,63 procente în primele 7 luni ale anului 2012.
Cu siguranță, inaugurarea spațiilor din cadrul Complexului Parc până la finalul anului 2012
va duce la o creștere a numărului de utilizatori activi ai bibliotecii. Ne bazăm această afirmație
pe noutatea pe care secțiile care vor funcționa în spațiul amintit o vor aduce în fața comunității.
În plus, faptul că va funcționa și o sală multimedia aflată permanent la dispoziția utilizatorilor, cu
acces gratuit la internet, dar și o sală de audiții, și, nu în ultimul rând cursuri pe care biblioteca le
va livra în scurt timp, gratuit, către comunitate constituie avantaje inedite pentru instituția
noastră.
a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători
cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată
Pentru cunoaşterea cât mai complexă a utilizatorilor, biblioteca a apelat la o serie de
modalităţi de informare în legătură cu expectanţele beneficiarilor, nivelul de pregătire
intelectuală, domeniile de interes etc., prin efectuarea unor sondaje anuale, completarea unor
chestionare, înregistrarea sugestiilor de achiziţii la fiecare secţie. De asemenea, pe holul de la
parterul bibliotecii este amenajat un panou, care preia în permanenţă sugestiile utilizatorilor
referitoare la achiziţii, programul de funcţionare al bibliotecii, condiţiile de lectură, atitudinea
bibliotecarilor etc.
Mai mult, în ultimele trei luni ale anului 2011, Biblioteca Judeţeană, alături de Biblioteca
Universităţii „Petru Maior” şi de Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie a participat la
un amplu studiu realizat de un masterand în biblioteconomie, pe baza unui chestionar (Anexa nr.
3), care va constitui subiectul lucrării de dizertaţie.
Beneficiarul-ţintă al programelor:
Pe termen scurt, Biblioteca Judeţeană Mureş are în vedere utilizatorii de vârstă şcolară elevi şi studenţi, care reprezintă mai mult de jumătate din utilizatorii activi ai serviciilor noastre.
Pe termen lung, Biblioteca Judeţeană răspunde cerinţelor de lectură, studiu şi informare a întregii
comunităţi judeţene.
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a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei
În intervalul de aproape un secol de funcţionare, Biblioteca Judeţeană Mureş a cunoscut
transformări majore şi reamenajări periodice, atât pe fondul dezvoltării colecţiilor, cât şi datorită
necesităţilor de diversificare a ofertei de servicii pentru utilizatori. Programul de renovare,
reabilitare şi reparaţii a vizat îmbunătăţirea tuturor spaţiilor utilizate de Biblioteca Judeţeană; date
fiind restricţiile bugetare, precum şi faptul că sediul central al bibliotecii - Palatul Culturii - se află
în administrarea Muzeului Judeţean Mureş, toate proiectele de renovare trebuie întocmite şi
prezentate Consiliului Judeţean Mureş spre aprobare de către muzeu.
Lucrările realizate în cursul anilor 2009-2012 având drept beneficiar Biblioteca Judeţeană
sunt prezentate la punctul a.9.
Foarte importantă pentru evoluţia şi dezvoltarea bibliotecii este preluarea a două spaţii oferite de către Consiliul Judeţean - care va permite descongestionarea colecţiilor bibliotecii şi
organizarea unor secţii şi servicii noi; avem în vedere cele două clădiri:
1. Complexul Parc - unde vor fi organizate: sala de conferinţă, sala de lectură pentru
publicaţii periodice, inclusiv cu depozite la subsolul clădirii, secţia de artă cu sala de audiții,
sala multimedia cu 10 calculatoare obținute de Biblioteca Județeană prin programul Biblionet; în
acest moment, din cauza lucrărilor încă nefinalizate de renovare a clădirii, funcţionează doar
Centrul de resurse American Corner Târgu-Mureş, inaugurat la 27 octombrie 2011 și Secția de
Artă, deschisă pentru public la 21 august 2012;
2. Palatul Culturii - biblioteca a preluat spaţiul ocupat anterior de Uniunea Naţională Vatra
Românească, la etajul I al clădirii - aflat deja în renovare -, unde funcționează: Serviciul
financiar-contabil, resurse umane şi secretariat, Serviciul de Evidenţa, prelucrarea şi
dezvoltarea colecţiilor, magazia și arhiva bibliotecii (arhiva financiar-contabilă și arhiva
generală).
În acest context, etajul III, respectiv Sala de lectură documentară, va fi reamenajată și
reorganizată, astfel încât să devină un centru de documentare și informare bazat pe cartea veche.
Dată fiind instalarea liftului care deservește întreaga clădire, spaţiile ocupate de Serviciul
financiar-contabil, resurse umane şi secretariat şi magazie au fost eliberate, iar serviciile mutate
în alte spaţii, pentru a asigura calea de acces spre sălile din Palatul Culturii.
Considerăm absolut esenţială renovarea spaţiilor bibliotecii - a acelor spaţii care nu au
beneficiat de reparaţii în cadrul lucrărilor din ultimii ani - deoarece fără igienizare, schimbarea
instalaţiei electrice şi amenajare specifică, nu vor putea fi ocupate.
În plus, o comparaţie cu alte biblioteci moderne de nivel judeţean din ţară, dovedeşte faptul
că, din punctul de vedere al amenajării spaţiului, instituţia noastră necesită îmbunătăţiri şi, pe
alocuri, chiar consolidări (etajul III, de exemplu). Odată realizate aceste lucrări, biblioteca îşi va
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putea extinde depozitele de documente şi în subsolul clădirii, depozitele existente în acest moment
la nivelul fiecărui etaj devenind deja, de mulţi ani, insuficiente.
Nu în ultimul rând, Clădirea Teleki a beneficiat de reparații masive de restaurare, care se
finalizează până la sfârșitul anului în curs. Dat fiind stadiul avansat al lucrărilor, Biblioteca
„Teleki-Bolyai” a fost deschisă pentru public la 25 august 2012.
a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi,
reparaţii, reabilitări, după caz
Pe parcursul anilor 2009-2012, în conformitate cu prevederile proiectului de management
care vizau îmbunătăţirea şi renovarea / reabilitarea spaţiilor ocupate de Biblioteca Judeţeană, au
fost realizate următoarele lucrări:
Program: Lucrări de modernizare, restaurare şi reabilitare la Biblioteca „Teleki-Bolyai”
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Numele lucrării

Locaţia

Instalarea sistemului de încălzire centrală
Lucrări de restaurare
Lucrări de hidroizolaţie
Lucrări de instalaţii sistem de alarmă împotriva
incendiului şi antiefracţiei

Aripa Weszelény

Lucrări de restaurare
Lucrări de hidroizolaţie
Lucrări de instalaţii sistem de alarmă împotriva
incendiului şi antiefracţiei
Lucrări de restaurare clădire Biblioteca Teleki Secţia de Artă şi Galeria „Ion Vlasiu”
Lucrări de instalaţii sistem de alarmă împotriva
incendiului şi antiefracţiei

Aripa stângă

Stadiul de realizare
2010
2011 2012
X
X
X
X

X
X
X

Aripa mijloc şi
dreaptă

X
80%
realizat

Aripa dreaptă

X
În
curs

X

Program: Reabilitarea spaţiilor bibliotecii şi diversificarea serviciilor pentru utilizatori

10.
11.

12.

13.

Instalarea sistemului de încălzire centrală

Filiala nr. 1, Aleea
Carpaţi
Informatizarea filialelor - cele 4 filiale ale
4
cartiere
ale
Bibliotecii Judeţene - Al. Carpaţi, Tudor, municipiului
Dâmb şi Cornişa - au fost dotate cu
calculatoare şi conectate la internet
Reabilitarea a 5 săli de la etajul III al
bibliotecii (birou director, secretariat, 2 holuri
la intrare, secţia de prelucrare)
Instalarea sistemului de alarmă antiefracţie

Palatul Culturii
Filiala nr. 3, Dâmbu

X

X

X
X
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14.

Instalarea sistemului de încălzire centrală

Filiala nr. 3, Dâmbu

În
curs

Program: Reparaţii curente
15.
16.
17.
18.

Ignifugare pod
Lucrări de reparaţii instalaţie canalizare şi
apă
Reparaţii curente la luminatoarele din
acoperişul Clădirii Teleki
Reparații curente la cele 5 săli ocupate
anterior de Uniunea Vatra Românească

X
X
Clădirea Teleki

X

Palatul Culturii, et. I
X

Menţionăm și faptul că, în urma litigiului cu Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Filiala
nr. 4 din cartierul Cornişa, evacuată din Casa Tineretului unde funcţiona din anul 1985, a fost
mutată pe str. Trebely în anul 2010, deservind locuitorii aceleiaşi zone.
De asemenea, în condiţiile desfăşurării lucrărilor de amenajare a Complexului Parc, a fost
regândită structura şi modul de organizare al Bibliotecii Judeţene, urmând ca noile secţii şi
servicii să fie transferate în spaţiul oferit de către Consiliul Judeţean Mureş.
b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei:
Prin programele sale profesionale, Biblioteca Judeţeană a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi
obiectivelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: a. modernizarea
mijloacelor tehnice şi de spaţiu; b. realizarea programului manifestărilor culturale; c. asumarea
rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ.
I. Modernizarea mijloacelor tehnice și a spațiilor bibliotecii: s-a pus accent pe creşterea
nivelului de dotare tehnică şi pe întreţinerea aparaturii în stare perfectă de funcţionare. În acest
sens, Biblioteca Judeţeană a beneficiat de trei surse de finanţare sau de donaţie în echipamente:
1. Consiliul Judeţean Mureş, ordonatorul principal de credite - din bugetul alocat au fost
achiziţionate:
- două sisteme: de sonorizare şi de traducere prin căşti, care vor fi folosite în vederea
dotării sălii de conferinţe care va funcţiona în cadrul Complexului „Parc”;
- 5 e-readere, fiecare cu câte 150 de titluri incluse (în limbile română şi engleză), care
vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor în cadrul Sălii Multimedia. Aceste echipamente, cu o
capacitate de 2 GB şi cu posibilitatea de îmbunătăţire de până la 8 GB, permit stocarea a peste
circa 10.000 de titluri fiecare;
- aparat de fotografiat Canon;
- 3 imprimante laser HP 1022;
- 1 laptop - pentru Biblioteca Teleki, cu softurile aferente;
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- 3 umidificatoare - pentru Biblioteca Teleki.
2. Proiectul Biblionet, cu finanţare din partea Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates” - prin
participarea la proiectul Biblionet, Biblioteca Judeţeană Mureş a dobândit mai multe seturi de
echipamente, fie pentru Centrul judeţean de formare profesională, fie pentru Sala multimedia
sau filiale.
PC cu
webcam
Centrul judeţean
de formare
profesională
Sala multimedia
Filiale
TOTAL

Laptop Videoproiector Scaner Imprimantă Router

-

11

1

1

1

1

10
5
15

11

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
4

TOTAL LEI - 89.411,03 lei.

3. Ambasada SUA la Bucureşti - prin finanţarea Centrului de Resurse American Corner în anii 2010-2012 au fost achiziţionate din fondurile provenite de la partenerul american 3
calculatoare, 1 televizor LCD, telefon şi fax, aparat de fotografiat Canon, 2 e-readers Kindle, un
copiator şi mobilierul aferent - 3 birouri, comodă pentru televizor, rafturi, dulapuri, scaune,
mese.
Nu în ultimul rând, trebuie amintită colaborarea - în fază de început din vara anului 2011 cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş, cu
sprijinul căruia a fost instalat serviciul de internet la Centrul American Corner.
În ceea ce priveşte spaţiile ocupate de Biblioteca Judeţeană, pe parcursul anilor 2010-2012
au fost continuate lucrările de renovare și reabilitare astfel:
Clădirea Teleki
 Lucrări generale - ignifugarea podului, lucrări de reparaţii instalaţie canalizare şi apă,
reparaţii curente la luminatoarele din acoperiş -, dar și lucrări în anumite zone sau aripi ale
clădirii, astfel:
 Aripa Weszelény - instalarea sistemului de încălzire centrală.
 Aripa stângă - lucrări de restaurare; lucrări de hidroizolaţie; lucrări de instalaţii sistem de
alarmă împotriva incendiului şi antiefracţiei.
 Aripa mijloc şi dreapta - lucrări de restaurare; lucrări de hidroizolaţie; lucrări de instalaţii
sistem de alarmă împotriva incendiului şi antiefracţiei.
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 Secţia de Artă şi Galeria „Ion Vlasiu” - lucrări de restaurare.
 Aripa dreaptă - lucrări de instalaţii sistem de alarmă împotriva incendiului şi
antiefracţiei.
Palatul Culturii
 Au fost reabilitate 5 săli de la etajul III al bibliotecii (birou director, secretariat, 2 holuri
la intrare, secţia de prelucrare);
 Au beneficiat de reparații curente cele 5 săli ocupate anterior de Uniunea Vatra
Românească la etajul I al bibliotecii.

Filiale de cartier
 Au fost informatizate cele 4 filiale ale Bibliotecii Judeţene - Al. Carpaţi, Tudor, Dâmb şi
Cornişa - au fost dotate cu calculatoare şi conectate la internet; a fost instalat sistemul de
încălzire centrală la Filiala nr. 1, Aleea Carpaţi și Filiala nr. 3, Dâmbu (în curs de realizare),
sistemul de alarmă antiefracţie la Filiala nr. 3, Dâmbu.
II. Programul manifestărilor culturale a urmărit să satisfacă nevoile culturale şi de lectură
ale comunităţii în general şi să impună Biblioteca Judeţeană drept centru de educaţie
permanentă; de asemenea, s-a urmărit diversificarea şi creşterea nivelului calitativ al
informaţiilor, realizarea de parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, universităţi, ONG-uri
etc., atragerea de surse de finanţare pentru realizarea de noi servicii în beneficiul comunităţii etc.
Programul a avut la bază calendarul aniversărilor anuale, dar a inclus totodată şi activităţi cu
caracter periodic, anual. Activităţile organizate au avut un public ţintă bine definit: de la desene
şi expoziţii pentru cei mici, la concursuri literare şi pe teme de cultură generală pentru elevi de
gimnaziu şi liceu; de la mese rotunde pe teme de interes general la manifestări de înaltă ţinută
ştiinţifică (manifestarea „Basarabie română”, cu invitaţi din Republica Moldova). De menţionat,
de asemenea, impactul înregistrat asupra publicului beneficiar de cele două proiecte derulate de
Biblioteca Judeţeană: „Biblioteca mobilă”, în parteneriat cu Penitenciarul Târgu-Mureş şi „Mai
aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor”, realizat cu sprijinul financiar al
AFCN în anul 2008 şi care a fost inclus în mai amplul proiect „Biblioteca Digitală Mureş.”
De asemenea, amintim colaborările pe tot parcursul anului 2011 cu Fundaţia Mater,
concretizat prin activităţi de promovare a ideii de lectură, cu Asociaţia Română de Cancer Grupul Destine Comune din Târgu-Mureş, cu Muzeul Judeţean Mureş (Fotoetnografica - un
secol de istorie în imagini), cu Universitatea „Petru Maior”, cu Palatul Copiilor, cu Asociaţia
pentru Minţi Pertinente şi Casa de Producţie Culturală (proiect depus în colaborare la AFCN),
participarea la proiectul Noaptea Bibliotecilor etc.
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Ca o comparație între anii 2009-2012, conform datelor statistice, putem prezenta
următoarea situație (Vezi Anexe Programe anuale aprobate pe anii 2010-2012):
2009

Activităţi
culturale
- activităţi
cu publicul
- expoziţii
Număr
beneficiari

2010

2011

2012

Aprobate

Realizate

Aprobate

Realizate

Aprobate

Realizate

Aprobate

64

347

65

354

65

413

72

Realizate
august
2012
255

-

105

-

110

-

169

-

102

-

242
12.834

-

244
16.482

-

244
16.625

-

153
11.160

Impactul ofertei culturale a Bibliotecii Judeţene este dovedit de numărul mare al
participanţilor, care crește în fiecare an. Pentru anul 2012, până la finalul lunii august, din cele
50 de activități propuse și aprobate au fost, în realitate, realizate 255 activități, din care 108
activități cu public și 153 expoziții. Dacă luăm în considerare numărul celor 1.648 de elevi care
au participat la activitățile organizate de Biblioteca Județeană în cadrul Săptămânii „Școala
altfel”, 2-6 aprilie și Conferința BiblioPublica cu 203 participanți din afara Bibliotecii Județene,
statisticile ne oferă deja o imagine parțială cu privire la numărul final al beneficiarilor.
III. Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ - în
conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană s-a implicat în dezvoltarea,
modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice municipale, orăşeneşti şi
comunale din judeţ prin:
- participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar la bibliotecile
publice din judeţ şi la activităţile de amploare organizate la nivel local;
- donaţii de carte către bibliotecile din judeţ, atât din fondurile provenite de la Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional, pe baza parteneriatului dintre Minister şi Editura Intact, cât şi
din donaţiile oferite bibliotecii judeţene de persoane particulare;
- implicarea bibliotecilor din judeţ în proiectele iniţiate de Biblioteca Judeţeană - 7
biblioteci comunale în proiectul Fotoetnografica - un secol de istorie locală în imagini, iniţiat
de Muzeul Judeţean Mureş, parteneriatul cu Asociaţia Română de Cancer - Destine Comune
Târgu-Mureş. În plus, în sensul sprijinirii bibliotecilor din zona rurală, Biblioteca Judeţeană, în
parteneriat cu Asociaţia pentru Minţi Pertinente (AMPER), Casa de Producţie Culturală (CPC) şi
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) au depus la
finalul anului 2011 o solicitare de finanţare către Administraţia Fondului Cultural Naţional
(AFCN), proiectul având titlul Biblioteca rurală: factor esenţial în dezvoltarea comunităţii.
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Proiectul îşi propune să revigoreze activitatea bibliotecilor din 6 comune mureşene Bălăuşeri, Cucerdea, Crăieşti, Ernei, Glodeni, Râciu - prin atragerea comunităţii şi a
autorităţilor locale spre oferta culturală a bibliotecii. Rezultatele au fost însă negative.
- organizarea a două colocvii profesionale în fiecare an (aprilie şi noiembrie), la sediul
bibliotecii judeţene, cu participarea bibliotecarilor din judeţ; în anul 2011, a fost organizată o
singură întâlnire profesională, din cauza lucrărilor de renovare efectuate în Palatul Culturii, dar
bibliotecari din judeţ au participat la Cafeneaua Regională pentru Regiunea Centru a ANBPR
(14-16 martie, la Târgu-Mureş);
- cursuri de pregătire profesională la sediul Bibliotecii Judeţene pentru 40 de bibliotecari
din judeţ și din Biblioteca Județeană, în cadrul proiectului Biblionet - Modulele I - IT /LIB și II Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă; costurile au fost suportate din bugetul proiectului Biblionet;
- cu personalul de specialitate din Biblioteca Judeţeană, care a beneficiat de cursuri de
instruire susţinute logistic şi financiar de IREX România, s-a desfăşurat o campanie de înlocuire
a sistemului de operare Windows Vista cu Windows 7; au participat Alexandru Tcaciuc,
informatician şi Mihai Ciupină, inginer de sistem;
- dotarea unui număr de 30 biblioteci publice din județ - județeană, municipale, orășenești
și comunale, inclusiv a unor filiale, cu aparatură modernă şi intermedierea consolidării
legăturilor cu autorităţile locale.
- pe baza unui grant oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, d-na
Hermina Anghelescu, profesor universitar la Facultatea de Biblioteconomie și Știința Informării
(School of Library & Information Science), Wayne State University, Detroit, Michigan, a
susținut un curs de o săptămână la Târgu-Mureș, dedicat bibliotecarilor din rețeaua bibliotecilor
publice din județ; au beneficiat de acest curs un număr de 42 de bibliotecari.
Cel mai important capitol al implicării Bibliotecii Județene în activitatea rețelei
bibliotecilor publice din județ este, fără îndoială, Conferința Națională BiblioPublica Impactul transformator al bibliotecii în comunitate, desfășurată la Târgu-Mureș în perioada
26-28 aprilie 2012. Conferința a fost organizată de Consiliul Județean Mureș, IREX România,
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România - ANBPR și
Biblioteca Județeană Mureș și a înregistrat cea mai mare participare din istoria ANBPR - 203
participanți din 35 de județe, biblioteci județene, municipale / orășenești și comunale, dar și din
sistemul universitar și școlar.
Conferința de la Târgu-Mureș a adus numeroase elemente de noutate:


cel mai mare număr de participanți;



fiecare participant a primit câte un Certificat de participare, fiind practic vorba de un

mijloc de pregătire profesională;
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au existat 5 secțiuni care s-au desfășurat în paralel, pe domenii de interes;



pentru prima dată au fost organizate secțiuni separate pentru bibliotecile - gazde ale

programului American Corners România și TIBRO - Grupul Tinerilor Bibliotecari din România;


conferința a fost organizată cu concursul instituțiilor de cultură și învățământ din Târgu-

Mureș: Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”, Filarmonica de Stat Mureș, Universitatea
„Petru Maior„ Târgu-Mureș;


a avut un caracter internațional, pentru prima dată participând reprezentanți din 5 țări:

Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și
România;


bugetul conferinței a fost asigurat din fondurile Consiliului Județean, dar și din

sponsorizări obținute de Biblioteca Județeană, după cum urmează: IREX - 6.000 lei; Heineken
România, fabrica de Bere Mureş - 2.000 lei; Asocierea SC Hidroconstrucţia SA, Cluj-Napoca 3.500; Cooperativa Edile Appenino SCRL Monghidoro - Sucursala Bucureşti - 1000 euro; dar și
produse: Heineken România, fabrica de Bere Mureş - 150 l bere; Hora Reghin - 20 plachete din
lemn; Casa Blanca Reghin - 100 l vin; Prescon Mureş SA - 100 l vin; Digital Anvico TîrguMureș - imprimate.
Impactul conferinței a fost unul deosebit de favorabil județului Mureș și organizatorilor,
prin prisma reacțiilor ulterioare. În acest fel, Biblioteca Județeană, județul Mureș - care a
organizat pentru prima dată o astfel de conferință - a dobândit un loc aparte în rândul
bibliotecilor de nivel județean.
b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei
Având drept punct de referinţă proiectul de management aprobat de către Consiliul
Judeţean Mureş, situaţia îndeplinirii proiectelor propuse în cadrul programelor pentru perioada
2010-2012 înregistrează următoarea situaţie:
Program I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
Nr.
crt.
1.

2.

Numele proiectului

Informatizarea filialelor de cartier

Stadiul de
realizare
Realizat

Observaţii
Toate cele 4 filiale de cartier ale
Bibliotecii Judeţene au fost dotate cu
calculatoare şi se asigură acces la
internet.

Completarea
retroactivă
a
A fost stabilită o machetă de descriere
catalogului on-line al bibliotecii cu În curs şi în de bază şi la toate secţiile se introduce
titlurile intrate în circulaţie în
anii
retroactiv fondul de carte.
intervalul 1990-1995
următori
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3.

Completarea catalogului de carte În curs şi în
veche românească şi străină şi
anii
începerea demersurilor în vederea
următori
evaluării şi clasării fondului

4.

Continuarea
proiectului
„Biblioteca mobilă” şi atragerea de
noi categorii de utilizatori

Realizat

Demersurile au fost întârziate de
reluarea inventarului de la Biblioteca
Teleki, iar acum prioritară a fost
evaluarea
financiară
a
lipsurilor
înregistrate, finalizată în cursul lunii iulie.
În a doua jumătate a anului 2012 vor fi
demarate procedurile de evaluare şi
clasare la sediul central şi la Biblioteca
„Teleki-Bolyai.”
Proiectul se continuă pe baza
parteneriatului cu Penitenciarul TârguMureş.

Program II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii
A. Amenajarea spaţiului de la Hotel Parc, conform necesităţilor de funcţionare a bibliotecii
Proiectul este în curs de finalizare, din
cauza neterminării clădirii Complexului
„Parc”. Dotările au fost deja obținute prin
Biblionet şi sunt în acest moment folosite
la secţiile Bibliotecii Judeţene.

5.

Crearea unei săli multimedia, cu
acces la internet pentru utilizatori

În curs

6.

Crearea unei săli de conferinţe,
pentru necesităţile bibliotecii, dar şi
ale comunităţii

În curs

Proiectul se va materializa odată cu
finalizarea clădirii Complexului „Parc”.
Au fost achiziţionate deja sistemele de
sonorizare şi traducere prin căşti.

7.

Crearea unei secţii cu cărţi în
limbi străine (engleză, franceză,
germană, italiană)

-

Din motive privind mai buna
organizare a spațiului bibliotecii, s-a
renunțat la această idee.

II. B. Lucrări de modernizare, reparaţii şi reabilitare la sediul central al bibliotecii şi la filiale

8.

Reparaţii la Sala de lectură
documentară,
direcţiune
şi
secretariat

Realizat

9.

Reparaţii la Compartimentul de
prelucrare a colecţiilor

Realizat

10.

Reparaţii la biroul de contabilitate

11.

Reabilitarea
depozitelor
subsolul Palatului Culturii

din

Nu se
realizează

Nu s-a
realizat

Au fost renovate biroul directorial,
secretariatul şi două holuri de la intrare.
În anul 2012 vom continua cu sala de
lectură documentară şi depozitele de la
etajul III.
Realizat, inclusiv cu schimbarea
instalaţiei electrice.
În condiţiile preluării de către
Biblioteca Judeţeană a spaţiului ocupat de
Uniunea Naţională Vatra Românească,
biroul de contabilitate va fi mutat la et. I,
iar spaţiul ocupat acum va deveni culoar
de trecere spre Palatul Culturii după
finalizarea liftului.
Din lipsa fondurilor, lucrările au fost
amânate până la o data nespecificată.
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Program III. Biblioteca în era digitizării
12.

Continuarea proiectului „Mai
aproape de lectură: biblioteca
publică în serviciul studenţilor”

Realizat

Proiectul a fost continuat prin
completarea bazei de date şi cu alte texte;
a fost inclus în Biblioteca Digitală.
Cuprinde: Biblioteca digitală propriuzisă - 54 de documente full-text; Cartea
pentru studenţi - 22 de lucrări; Lucrări
despre Biblioteca Judeţeană Mureş - 13
lucrări; Prezentări - 2 lucrări; Biblioteci
digitale - 14 link-uri către baze de date
internaţionale. A fost accesată deja în
cursul anilor 2010-2012 din peste 60 de
ţări.

13.

„Biblioteca Digitală Mureş”:
crearea unei baze date, cu cărţi full- În curs şi în
text pe diverse domenii, pe baza
anii
unui acord cu autorii, editurile sau
următori
alte persoane îndreptăţite

14.

Achiziţie
copiator
American Corner

pentru

Realizat

Din fonduri americane, pe baza
parteneriatului pentru American Corner

15.

Achiziţie sistem sonorizare la sala
de conferinţe

Realizat

Din bugetul
Mureş

Consiliului Judeţean

16.

Achiziţie sistem de traducere prin
căşti la sala de conferinţe

Realizat

Din bugetul
Mureş

Consiliului Judeţean

Program IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ

17.

„Biblionet - lumea în biblioteca 2010-2012
ta” - implicarea Bibliotecii Judeţene
în modernizarea reţelei bibliotecilor
publice

18.

Organizarea
conferinţei
internaţionale a ANBPR - aprilie
2012

Realizat

Pe baza documentației depuse de
Biblioteca Judeţeană Mureş, 30 de
biblioteci publice din județ sunt deja
partenere în program, iar pentru
următoarele 14 urmează să înceapă
demersurile de intrare în program în
cursul lunii noiembrie. Până în prezent,
valoarea totală a donaţiei în judeţul
Mureş
însumează
aproximativ
840.068,53 lei (echipamente, softuri şi
instruire).
Conferinţa a avut loc în intervalul
26-28 aprilie și a înregistrat cea mai mare
participare din istoria ANBPR - 203
participanți.

Program V. Biblioteca, important centru editorial comunitar

19.

Editarea anuarului Bibliotecii
Judeţene Mureş, Libraria

Realizat

20.

Editarea semestrială a revistei
Bibliotheca Marisiana

Realizat

Au fost editate anual volume din
Libraria. Studii și cercetări de
bibliologie, cu o tot mai largă
adresabilitate și cu un număr sporit de
colaboratori, inclusiv din străinătate.
Ultimul număr, din anul 2009, a fost
realizat în variantă electronică. Alte
numere nu s-au mai editat, nici măcar în
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varianta electronică, din cauza resurselor
financiare reduse, a personalului redus și
a redistribuirii sarcinilor, a orientării spre
anuarul bibliotecii, Libraria.
21.

22.

23.

Elaborarea dicţionarului Portrete
mureşene a personalităţilor locale
din domeniile socio-umane, cultură,
artă, sport etc.

În curs

Editarea
biobibliografic
mureşeni

În curs

Dicţionarul a fost realizat şi este în
faza de corectură.

În curs

Primul volum din cele 3 estimate va
fi finalizat în decembrie 2012.

al

dicţionarului
bibliotecarilor

Editarea
dicţionarului
personalităţilor mureşene, în limba
maghiară

Dicţionarul a fost realizat şi este
pregătit pentru tipar. Urmează să fie
identificate fondurile necesare tipăririi.

Program VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene Mureş ca important centru cultural şi ştiinţific

24.

Întocmirea
documentaţiei
necesare
acreditării
anuarului
Libraria de către CNCSIS

Realizat

În anul 2010, Libraria a fost cotată
în Categoria C de către CNCSIS, iar în
2011 a fost inclusă în baza de date
EBSCO.

Program VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic

25.

Atragerea de noi colaboratori
străini pentru anuarul bibliotecii,
Libraria

26.

Continuarea şi intensificarea
schimbului
interbibliotecar
de
publicaţii cu biblioteci şi instituţii de
cultură din străinătate

27.

Completarea fondului de carte de
la bibliotecile „Târgu-Mureş” din
Chişinău şi „Ion Minulescu” din
Nürnberg

Realizat

Realizat

Realizat

S-a extins pentru fiecare volum
numărul colaboratorilor din străinătate:
Albania, Ungaria, Italia, Republica
Moldova, Italia.
S-a extins numărul instituţiilor cu
care
se
realizează
schimbul
interbibliotecar de publicaţii: Biblioteca
Naţională a Franţei, a Ungariei; Institutul
de Cercetări al Românilor din Gyula;
Platforma Culturală „Aşii Români” din
Nürnberg,
Germania;
Arhivele
Universităţii „Eötvos Loránd” Ungaria;
Arhive Judeţene din Ungaria etc.
S-a continuat trimiterea de donaţii
către cele două biblioteci, inclusiv în baza
parteneriatului cu Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional şi Editura Intact

Program VIII. Conferirea unor distincţii anuale

28.

Continuarea tradiţiei de a conferi
anual distincţii pentru:

Realizat

Au fost acordate în cadrul unor
ceremonii anuale: 10 diplome în
decembrie 2010 pentru „Cel mai fidel
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- cititori - „Cel mai fidel cititor;”
- bibliotecari şi biblioteci;
- Diploma „Pro Libro Senator”

cititor;” Emilia Vidican şi Maria Mureşan
pentru „Bibliotecarul anului;” Diploma
„Pro Libro Senator” pentru Dimitrie
Poptămaş şi Jánosházy György (2009),
Zsigmond Irma şi prof. univ. dr. Cornel
Moraru (2010).
Diplomele „Pro Libro Senator” nu
au fost acordate în anul 2011 din cauza
lucrărilor din Palatul Culturii, care nu au
permis organizarea festivităţii.

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în
proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.);
Cu siguranţă, cele mai importante prezenţe ale Bibliotecii Judeţene în afara sediului
instituţiei sunt legate de aplicarea, implementarea şi derularea proiectului Biblionet. Ca pilon
principal în întocmirea dosarului de aplicaţie, echipa de proiect din cadrul bibliotecii - formată
din Monica Avram, Melania Suciu (coordonator judeţean), Maria Magdalena Fall şi Alina Borz
(traineri) - a vizitat şi evaluat peste 40 de biblioteci publice din judeţ, în vederea includerii lor în
proiect în Rundele II-IV. Fişa de înscriere pentru fiecare bibliotecă oferă date esenţiale privind
activitatea bibliotecii, suprafaţa, nivelul de modernizare, colecţiile, gradul de utilizare a
serviciilor de bibliotecă, vechimea şi experienţa bibliotecarului etc. Au fost purtate dialoguri cu
autorităţile locale în vederea implicării lor financiare în sensul renovării spaţiilor bibliotecii, a
asigurării plăţii abonamentului la internet şi, nu în ultimul rând, a restabilirii normei întregi
pentru bibliotecari, acolo unde a fost cazul.
În același sens, în luna martie a anului 2012, a fost transmisă la toate primăriile locale o
informare privind situația programului Biblionet în județul Mureș, fiind totodată și un îndemn la
colaborare deschisă și reală între autoritățile locale și Biblioteca Județeană. Adresa a fost
semnată de conducerea Consiliului Județean și a Bibliotecii Județene.
Inaugurarea programului Biblionet în județul Mureș a avut loc într-un cadru festiv, la
Sărmaşu, iar evenimentul - inclus în cadrul Philobiblionului mureşean. Zilele Bibliotecii
Judeţene Mureş, ediţia 2010 - s-a bucurat sprijinul total al autorităţilor locale. Au participat atât
oficiali locali (primarul Ioan Mocean, preotul-paroh Ilie Bucur, comandantul garnizoanei etc.),
profesori, elevi, localnici, cât şi conducerea IREX România (dl. Paul Baran) și nu în ultimul rând
reprezentantul autorității județene, dl. vicepreședinte Cristian Chirteș. Evenimentul s-a bucurat,
de asemenea, de prezenţa unor delegaţii de bibliotecari de la bibliotecile judeţene din Alba Iulia,
Cluj-Napoca, Sibiu şi Biblioteca Municipală din Topliţa.
Tot în seria inaugurărilor, dar în străinătate, amintim festivitatea de deschidere a primei
biblioteci româneşti din Germania - Biblioteca „Ion Minulescu din Nürnberg - la a cărei fondare
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şi organizare pe criterii biblioteconomice a contribuit masiv şi Biblioteca Judeţeană Mureş, pe
baza protocolului de colaborare semnat cu Platforma Culturală „Aşii Români.” Evenimentul s-a
desfăşurat într-un cadru festiv, la care au participat numeroşi intelectuali români stabiliţi în
Germania, şi a coincis cu sărbătorile pascale ale anului 2010.
Având la bază parteneriatele încheiate cu instituţii mureşene de învăţământ de toate
nivelele, amintim activităţile de promovare a serviciilor bibliotecii (Gimnaziul „Sf. Gheorghe”
din Sângeorgiu de Mureş), concursurile sau proiectele organizate în parteneriate cu şcoli
(Eminesciana, iunie 2011, cu participarea a 4 licee târgumureşene), cu alte instituţii (Ia-ţi porţia
de COOLtură, în parteneriat cu Administraţia Bazinală de Apă Mureş; Fotoetnografica - în
parteneriat cu Muzeul Judeţean Mureş), asociaţii culturale (Fundaţia Mater; Fundaţia Excedo
pentru Noaptea Bibliotecilor) sau organizarea unor manifestări de amploare, precum Cafeneaua
Regională a ANBPR pentru Regiunea Centru (martie 2011, cu participarea bibliotecarilor din 6
judeţe).
Pe parcursul anilor 2010-2012 a continuat şi derularea proiectului Biblioteca mobilă,
realizat în colaborare cu Penitenciarul Târgu-Mureş. Cu o frecvenţă de desfăşurare bilunară,
proiectul îşi dovedeşte utilitatea în condiţiile în care grupul de beneficiari cunoaşte unele
modificări periodice parţiale de componenţă, în contextul părăsirii instituţiei de către unii
beneficiari, la ispăşirea pedepsei.
Amintim, de asemenea, parteneriatul cu Studioul Teritorial al Televiziunii Române, TVR
1, în scopul filmării emisiunilor Litera aniversaria şi Picătura de cultură, realizator Petronela
Moraru; Biblioteca Judeţeană este studioul-gazdă şi oferă, totodată, materialele informative
necesare pentru realizarea emisiunilor.
Nu în ultimul rând, amintim proiectul-pilot care constă în înființarea Asociației „Prietenii
bibliotecii” Mureș, care are drept scop crearea unui grup de sprijin din cadrul comunității pentru
bibliotecă. Județul Mureș, Biblioteca Județeană, este pilot în acest proiect inițiat de IREX
România, alături de alte 4 județe: Brașov, Cluj, Hunedoara și Gorj.
b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel
naţional / internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state)
Pe parcursul anilor 2010-2012, Biblioteca Judeţeană Mureş a participat - prin bibliotecari și
personalul tehnic - la diverse manifestări cultural-ştiinţifice organizate de parteneri din judeţ sau
din afara acestuia, la conferinţe ştiinţifice de specialitate, a organizat târguri şi standuri de carte
etc. În funcţie de locul desfăşurării activităţii şi de amploarea acesteia, deosebim două tipuri de
manifestări: cu caracter internaţional şi cu caracter naţional.
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Dintre cele cu caracter internaţional amintim:


2010
- 16-18 februarie - Manifestările omagiale dedicate marelui poet Grigore Vieru -

Chişinău, organizate de Biblioteca „Târgu-Mureş” (director Claudia Şatravca) şi Biblioteca
Municipală „B. P. Haşdeu” (director conf. univ. dr. Lidia Kulikovski); a participat Monica
Avram în cadrul unei delegaţii de oameni de cultură mureşeni (D. Poptămaş, V. Marica, N.
Băciuţ, Valentina Marica, Codruţa Băciuţ, Ilie Şandru). Cu acelaşi prilej, a fost efectuată o vizită
şi la Asociaţia Tinerilor Istorici din Republica Moldova, care s-a materializat într-un fructuos
schimb de publicaţii şi prezenţa la Târgu-Mureş a conf. univ. dr. Ludmila Coadă în cadrul
manifestării „Basarabie română” - 23 martie 2010 și prof. univ. dr. Sergiu Musteață în 27 martie
2011;
- 7-8 aprilie - inaugurarea primei biblioteci româneşti din Germania, la Nürnberg, cu
participarea Lilianei Moldovan, în cadrul manifestărilor care au avut loc chiar de sărbătorile
pascale.


2011

- 14-15 aprilie - Întâlnirea Prezidenţială IFLA - Haga. A participat Monica Avram din
partea ANBPR (delegaţie: Cristina Văileanu, IREX şi Dragoş Neagu, dir. Biblioteca Judeţeană
„Panait Istrati” Brăila). Cheltuielile au fost suportate integral de IREX;
- 4 iulie - Participare la sărbătorirea Zilei Independenţei la Ambasada SUA din Bucureşti.
Au participat: Monica Avram, Alina Borz;
- 10-19 august - Conferinţa IFLA - San Juan, Porto Rico. A participat: Monica Avram cu
lucrarea: Library grows with me: Summer School for young Romanian Librarians (în colaborare
cu Cristina Văileanu şi Anca Râpeanu, IREX). Cheltuielile au fost suportate integral de IREX;
- 29 - 31 august - Workshop American Corners - Bucureşti, American Corners Program
Update - view from Washington - întâlnire cu toate bibliotecile partenere în programul American
Corners România. Au participat: Alina Borz, Monica Avram. Cu această ocazie a fost reînnoit
parteneriatul dintre Biblioteca Judeţeană Mureş şi Ambasada SUA la Bucureşti;
- 23 septembrie - Conferinţa de biblioteconomie şi ştiinţa informării: „Formarea
continuă a bibliotecarilor în Statele Unite ale Americii şi Canada” - Braşov; prelegerile au
fost susţinute de specialişti şi profesori universitari americani; organizatori: Biblioteca
Universităţii „Transilvania,” Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, Ambasada Statelor
Unite ale Americii la Bucureşti, ANBPR;
- 9 - 11 noiembrie - Manifestările prilejuite de împlinirea a 15 ani de existenţă a Bibliotecii
„Târgu-Mureş” din Chişinău şi duplexul profesional, cu implicarea Bibliotecii Judeţene Mureş şi
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a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chişinău; au participat Monica Avram şi Magdalena
Fall;
- 7 - 9 decembrie - Conferinţa Internaţională a trainerilor bibliotecari - Sinaia;
organizator: IREX România; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 15 - 16 decembrie - TechCamp Bucharest - Bucureşti, organizat de Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, IREX România, Ministerul de Externe, Ambasada
Statelor Unite ale Americii la Bucureşti; a participat: Alina Borz.


2012
- 19-25 februarie - vizita de studiu a coordonatorilor Biblionet în Polonia; au participat

16 coordonatori judeţeni, aleşi în urma unui dosar completat şi trimis online la Irex România. În
cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu asociaţia bibliotecarilor polonezi, cu FRSI, fundaţia care
implementează programul de dezvoltare a bibliotecilor şi s-au vizitat o serie de biblioteci care au
aderat la program pe diferite niveluri. S-au remarcat asemănările şi deosebirile sistemului de
biblioteci publice, a programului şi implementării lui în cele două ţări. Din partea Bibliotecii
Județene Mureș a participat Melania Suciu;
- 26-28 aprilie - Conferința BiblioPublica a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România, la care au participat reprezentanți din 5 țări: Statele Unite ale
Americii (prin Ambasada de la București, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, România);
- 2-12 mai - membrii Biroului Executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România au efectuat o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, la
Chicago și Urbana - Champaign, la invitația Centrului Mortenson din Chicago, în vederea
întăririi capacității organizaționale a asociației și a preluării unor modele și metode de lucru din
spațiul american. Pe toată durata vizitei, au avut loc discuții, cursuri, schimburi de idei, care vor
fi adaptate realităților românești și implementate la nivel de țară. Din partea județului Mureș a
participat la această vizită Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene, în calitate de membru
al Biroului Executiv.
- 15-23 iulie - Monica Avram și Corina Teodor, fost director al Bibliotecii Județene Mureș,
din partea comunității, au participat, alături de alte 4 județe - Brașov, Cluj, Hunedoara și Gorj - la
o vizită de informare în Saint Paul, Minnesota. Cele 5 județe fac parte dintr-un proiect pilot,
inițiat de IREX România, care și-a propus constituirea unor grupuri de sprijin a bibliotecilor
publice, sub denumirea „Prietenii Bibliotecii.” În funcție de rezultatele obținute de cele 5 județe,
proiectul se va implementa în România sau va rămâne la stadiul de posibilități de dezvoltare a
relației biblioteci-comunitate.
- 27-30 august 2012 - Alina Dorina Borz a participat, alături de alți 5 tineri bibliotecari
români selectați pe baza unei aplicații online, la Academia Internațională a Tinerilor
39

Bibliotecari la Ventspils, Letonia. Este un eveniment comun pentru tinerii bibliotecari din
bibliotecile publice, organizat de programele Global Libraries din Ucraina, Bulgaria, România,
Moldova, Polonia, Letonia și Lituania, sprijinite de Fundația „Bill & Melinda Gates.”
Dintre cele cu caracter naţional amintim:
a. Conferinţe ştiinţifice, colocvii:


2010
- 21 aprilie - Simpozionul Bienal „Momente din istoria bibliotecii publice”, Arad,

organizat de Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad; au participat Aurica Cîmpean şi Liliana
Moldovan;
- 21-23 aprilie - Conferinţa ANBPR de la Gura Humorului, Suceava; a participat
Monica Avram, în calitate de preşedinte al Filialei Mureş a ANBPR, membru al Biroului
Executiv şi al Consiliului de Conducere al asociaţiei;
- 15-16 iunie - Conferinţa Naţională Digitizarea - o prioritate pentru instituţiile
culturale în secolul 21, Cluj-Napoca; au participat Alexandru Tcaciuc şi Alina Fokt;
- 17-20 iulie - Zilele „Miron Cristea,” ediţia XIII, Topliţa, în organizarea Bibliotecii
Municipale, Consiliului şi Primăriei locale, Fundaţiei Culturale „Miron Cristea;” au participat cu
comunicări ştiinţifice Monica Avram, Ramona Dragomir, Câmpean Aurica şi Alina Fokt; toate
lucrările au fost publicate în volumul Sangidava, nr. 4, Târgu-Mureş, Editura Nico, 2010.
- 21-23 octombrie - Conferinţa ANBPR de la Braşov; au participat Monica Avram,
Raluca Nuţiu, Ramona Dragomir; au fost susţinute şi prezentări: Raluca Nuţiu - Şcoala de vară;
Monica Avram - Eforturi ANBPR de implicare şi activare a tinerilor bibliotecari;
- 3-5 noiembrie - Conferinţa Bibliotecarilor Maghiari din România, Plăieşii de Jos,
Harghita; au participat Csiki Emese şi Agyagási Hajnal;
- 3-4 noiembrie 2010 - Conferinţa doctoranzilor Universităţii „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia; a participat Monica Avram cu lucrarea Aspecte privind activitatea unor asociaţii
culturale româneşti din judeţul Mureş în secolele XVIII-XIX.
2011
- 2 martie - Întâlnirea profesională a bibliotecarilor din judeţul Cluj, organizată de Biblioteca
Judeţeană „O. Goga” Cluj-Napoca; a fost lansată şi cartea Introducere în managementul
serviciilor de bibliotecă, autor Liliana Moldovan, Şef Serviciu la Biblioteca Judeţeană Mureş; au
participat: Monica Avram, Liliana Moldovan;
- 31 martie - 1 aprilie - Conferinţa Comisiile profesionale şi procesul de modernizare în
bibliotecile publice, organizator Biblioteca Judeţeană „Al. şi Aristia Aman” Dolj; au participat:
Monica Avram, Alina Borz;
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- 28 aprilie - Colocviu profesional organizat de Biblioteca Judeţeană Mureş în cadrul
Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor, cu participarea bibliotecarilor din judeţ.
- 12-14 mai - Conferinţa Naţională a ANBPR - Baia Mare; au participat: Monica Avram,
Claudia Illyes;
- 19 mai - Arhivele şi cercetarea istorică, ediţia X - Sovata; organizatori Arhivele
Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş, Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări SocioUmane „Gheorghe Şincai”, Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan”; a participat Monica Avram;
- 10 iunie - Conferinţă Skype cu judeţele din Regiunea Centru cu tema Propuneri de
cursuri pentru bibliotecari şi utilizatorii bibliotecii; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 1 iulie - Conferinţă Skype cu judeţele din Regiunea Centru cu tema Stabilirea
instrumentelor pentru analiza de nevoi; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 6 septembrie - Conferinţă Skype cu judeţele din Regiunea Centru cu tema Discutarea
instrumentului de analiză de nevoi şi elaborarea chestionarului pentru utilizatori pentru a-l aplica
în biblioteci; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 30 septembrie - participare la aniversarea a 65 de ani de activitate a Bibliotecii
Judeţene Satu Mare; au participat: Monica Avram, Ana Maria Lazăr, Laura Aldea;
- 20-21 octombrie - Conferinţa Naţională a ANBPR - Braşov; ; au participat: Monica
Avram, Agyagási Hajnal, Dana Haja, Alexandru Tcaciuc;
- 10 noiembrie - Zilele Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin - Reghin; au
participat: Melania Suciu, Alexandru Tcaciuc;
- 23 noiembrie - Conferinţa naţională Unitate, continuitate şi independenţă în istoria
poporului român. 93 de ani de la Marea Unire (1918-2011) - Alba Iulia; organizator
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; au participat Monica Avram şi Florin Bogdan de
la Muzeul Etnografic „Anton Badea”, Reghin, cu lucrarea Tipărituri blăjene în colecţiile
Bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş.
 2012
- 26-28 aprilie - Conferința BiblioPublica a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România, la care au participat reprezentanți din 5 țări: Statele Unite ale
Americii (prin Ambasada de la București, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, România) și
majoritatea județelor din țară;

b. Workshop-uri, ateliere de lucru
 2010
- 10-11 februarie - ședință de lucru în cadrul Biroului Executiv al ANBPR; a participat
Monica Avram, în calitate de membru al biroului;
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- 7-9 iunie - atelier pe probleme de managementul asociației și strategii financiare, organizat
de IREX România; a participat Monica Avram, ca membru al Biroului Executiv al ANBPR;
 2011
- 25 - 28 ianuarie - Workshop pentru dezvoltarea profesională a bibliotecarilor traineri
- Braşov; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 3 februarie - Şedinţă de lucru în cadrul comisiei de marketing şi management de
bibliotecă; organizator: Biblioteca Judeţeană Mureş; au participat Monica Avram, Ramona
Bândilă, director Teodora Fîntînaru şi Claudia Hanganu (Biblioteca Judeţeană Vrancea),
Sebastian Bara (Biblioteca Judeţeană Hunedoara);
- 14 - 16 martie - Cafeneaua Regională a ANBPR Târgu-Mureş; organizatori: Biblioteca
Judeţeană Mureş, ANBPR Filiala Mureş, ANBPR; au participat câte 10 bibliotecari din judeţele
Alba, Braşov, Cluj, Covasna, Sibiu, Mureş, precum şi reprezentanţi din conducerea ANBPR
(Doina Popa - preşedinte; Ioana Crihana - director executiv; Silvia Nestorescu - secretar) şi
IREX (Cristina Văileanu);
- 11 - 15 aprilie - Workshop „Bazele serviciilor noi de bibliotecă”; organizator: Biblioteca
Judeţeană „O. Goga” Cluj Napoca; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 7 - 9 iunie - Grupul de lucru pentru crearea Asociaţiei „Prietenii bibliotecii” - Braşov;
lectori: Sue Hall şi Peter Pearson, specialişti americani în biblioteconomie; au participat 4 judeţe
pilot: Mureş, Gorj, Braşov, Hunedoara; din delegaţia Mureş au făcut parte: Monica Avram,
Daniela Pop, Magdalena Fall, Ramona Bândilă, Dana Ardelean (Radio Târgu-Mureş);
- 16 iunie - Atelier Regional de lucru - Braşov; a avut loc prezentarea cursurilor propuse la
conferinţa Skype din 10 iunie; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall;
- 5-10 septembrie - Şcoala de Vară a Tinerilor Bibliotecari - Bran; a participat Monica
Avram în calitate de lector din partea ANBPR;
- 3 noiembrie - Atelier Regional al Trainerilor Bibliotecari din Zona Centru - Sibiu; au
participat traineri din judeţele: Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita;
- 21 - 25 noiembrie - Atelier de Comunicare, Coalizare şi Advocacy - Sinaia; organizator:
IREX România; au participat 4 judeţe pilot: Mureş, Gorj, Sibiu, Hunedoara; din delegaţia Mureş
au făcut parte: Monica Avram, Melania Suciu, Alina Borz, Sorina Bloj (director Bib. Mun. „P.
Maior” Reghin), Ionela Iacob (din partea Grupului „Destine comune” Tg. Mureş);
- 16 decembrie - Workshop pentru dezvoltare profesională a bibliotecarilor traineri Târgu-Mureş; au participat: Alina Borz, Magdalena Fall.
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 2012
- 16-17 mai - atelier de lucru în vederea învățării procesului de planificare a dezvoltării
strategice pentru bibliotecile publice, Brașov, în organizarea IREX România și a Asociației
Profesionale GeoMMed din Baia Mare; a participat Monica Avram;
- 9 august - întâlnire de lucru cu echipa de proiect pentru

planificarea dezvoltării

strategice pentru bibliotecile publice din cadrul bibliotecii, la care au participat un reprezentant al
IREX România și un consultant în domeniu de la Asociația Profesională GeoMMed din Baia
Mare.

c. Concursuri literare:


2010
- 25-27 ianuarie - Concursul de creaţie şi interpretare a poeziei religioase „Vasile

Voiculescu”, în organizarea Grupului Şcolar „G. Şincai” şi a Inspectoratul Şcolar Judeţean
Mureş, cu participarea bibliotecarei Liliana Moldovan, ca membru în juriu;
- 9 mai - Concursul de creaţie literară Luduş, în organizarea bibliotecii şi a primăriei
locale, cu participarea bibliotecarelor Liliana Moldovan şi Aurica Cîmpean, membre în juriu;


2011

- 21 martie - Concursul interşcolar de cultură generală „Ia-ţi porţia de COOLtură”,
ediţia a II-a; organizatori: Biblioteca Judeţeană Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Mureş; au
participat 4 şcoli: Şcoala Generală Nr. 2, Gimnaziul de Stat „Tudor Vladimirescu”, Gimnaziul de
Stat „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş şi Gimnaziul „Sf. Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureş;
- 4 iunie - Concursul de creaţie literară „Primăveri luduşene” - Luduş; organizator:
Biblioteca Orăşenească Luduş, Primăria Luduş; a participat Liliana Moldovan, ca membru în
comisia de jurizare a celei de a 8-a ediţii.


2012
- 9 iunie - Concursul de creaţie literară „Primăveri luduşene” - Luduş; organizator:

Biblioteca Orăşenească Luduş, Primăria Luduş; a participat Liliana Moldovan, ca membru în
comisia de jurizare a celei de a 9-a ediţii

d. Târguri de carte:


2010
- 4 februarie - 4 martie - stand de carte la Biblioteca Judeţean Mureş, în colaborare cu

Editura Tritonic din Bucureşti; pe baza parteneriatului au avut loc mai multe activităţi de
promovare a „autorilor Tritonic,” lansări de carte în prezenţa autorilor (Ivona Boitan, Oana
Stoica Mijea, George Arion, Stela Popa, Bogdan Hrib);
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- 20 aprilie - Săptămâna Naţională a Bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană Mureş,
prezentarea Editurii Dacia din Cluj-Napoca;

e. Campanii


2010
- februarie - „Fii responsabil, iubeşte cu grijă!”, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de

Voi,” coordonator, Liliana Moldovan;
- parteneriatul cu Studioul Teritorial al Televiziunii Române, TVR 1, în scopul filmării
emisiunilor Litera aniversaria şi Picătura de cultură, realizator Petronela Moraru;
- campania „Caută bulina galbenă” de promovare a „autorilor Tritonic,” concretizată în
organizarea unor dialoguri cu autori de romane poliţiste de primă importanţă - George Arion,
Ivona Boitan, Oana Stoica Mujea, Bogdan Hrib;
- 1-24 decembrie - „Scrisori de suflet către Moş Crăciun,” coordonator Liliana
Moldovan, în colaborare cu Secţia de copii a Bibliotecii Judeţene.
b.4. Proiecte realizate ca partener / coproducător
Pe parcursul anilor 2010-2012, Biblioteca Judeţeană a continuat proiectele culturale anuale,
cu îndelungată tradiţie, şi a iniţiat altele noi, în funcţie de oportunităţile apărute. Exceptând
aceste manifestări cu caracter tradiţional-anual, specifice bibliotecii, s-a încercat cooptarea cât
mai multor parteneri în activităţile realizate, astfel încât impactul asupra comunităţii să fie cât
mai mare. Am considerat parteneriatele drept un element cheie în proiectele derulate, deoarece
prin intermediul acestora, activităţile Bibliotecii Judeţene au cunoscut o mai mare popularizare şi
au contribuit la familiarizarea utilizatorilor, în special a non-utilizatorilor, cu practica lecturii, a
cunoaşterii reale a bibliotecii şi serviciilor oferite de aceasta.
Partenerii Bibliotecii Judeţene pe parcursul anilor au fost selectaţi în funcţie de caracterul
activităţii derulate şi de grupul ţintă căruia ne-am adresat; amintim numeroasele parteneriate cu
instituţiile de învăţământ de toate nivelele - preşcolar, şcolar şi universitar -, buna colaborare cu
asociaţii culturale sau umanitare din judeţ, cu principalele resurse de mass-media locale.
Pentru exemplificare, amintim doar câteva proiecte de amploare:
- Cafeneaua Regională a ANBPR pentru Regiunea Centru - ca parte a programului de
întărire a capacităţii organizaţionale a ANBPR - organizată în parteneriat cu ANBPR şi IREX
România, cu participarea unui număr de 60 de bibliotecari din 6 judeţe - martie 2011;
- colaborarea la organizarea evenimentului prilejuit de vizita în România a d-nei Sylvia
Mathews Burwell, preşedintele Programului „Global Development” din cadrul Fundaţiei „Bill şi
Melinda Gates” şi găzduirea conferinţei de presă - aprilie 2011;
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- inaugurarea Centrului de Resurse American Corner Târgu-Mureş, ca parte a Programului
American Corners România - octombrie 2011;
- seria concursurilor interşcolare de cultură generală „Ia-ţi porţia de COOLtură”;
- parteneriat în cadrul proiectului Fotoetnografica - Un secol de istorie locală în imagini
iniţiat de Muzeul Judeţean Mureş, cu participarea a 7 biblioteci comunale din judeţ (Hodac,
Gurghiu, Albeşti, Saschiz, Adămuş, Vătava şi Deda) - 2011-2012;
- colaborare cu Muzeul Etnografic Reghin şi cu Asociaţia Culturală „Reenerländchen” în
vederea organizării expoziţiei temporare cu tema Biserică, şcoală şi societate în zona Reghinului
- 2011-2012;
- parteneriat cu ANBPR şi EXCEDO

în vederea organizării evenimentului naţional

Noaptea Bibliotecilor - octombrie 2011;
- parteneriat cu Asociaţia Română de Cancer - Grupul Destine Comune din Târgu-Mureş,
condus de d-na Stella Hanusz, în vederea conştientizării pericolului reprezentat de cancerul de
sân; sunt parteneri în proiect şi bibliotecile comunale Ibăneşti şi Tăureni - 2011-2012;
- parteneriatul cu Asociaţia Pentru Minţi Pertinente (AMPER), Casa de Producţie
Culturală (CPC) şi ANBPR în vederea obţinerii unei finanţări de la Administraţia Fondului
Cultural Naţional pentru revigorarea activităţii bibliotecilor din 6 comunităţi rurale. Rezultatele
au fost însă nefavorabile.
c) Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei
Biblioteca Judeţeană Mureş funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi
funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, nr. 84 din 27 iulie 2006 şi a
Organigramei şi Statului de funcţii, aprobate pentru toate instituţiile subordonate în conformitate
cu prevederile OUG 63 din 2010.
Dacă până la aplicarea ordonanţei amintite Biblioteca Judeţeană funcţiona cu un număr de
67 de posturi, după reducerile de personal din vara 2010, statul de funcţii înregistrează 61 de
posturi, conform tabelului de mai jos, care redă evoluția numerică a personalului angajat pentru
perioada 2009-2012:

De conducere

5

De specialitate

51

2009
1 director
1 contabil-şef
2 şefi serviciu
1 şef birou
46 bibliotecari
1 conservator
1 restaurator
1 informatician
1 ing. sistem

5

45

2010
1 director
1 contabil-şef
2 şefi serviciu
1 şef birou
41 bibliotecari
1 conservator
1 restaurator
1 informatician
1 ing. sistem

5

45

2011
1 director
1 contabil-şef
2 şefi serviciu
1 şef birou
41 bibliotecari
1 conservator
1 restaurator
1 informatician
1 ing. sistem

5
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2012
1 director
1 contabil-şef
2 şefi serviciu
1 şef birou
41 bibliotecari
1 conservator
1 restaurator
1 informatician
1 ing. sistem

45

Administrativ

5

1 referent
1 contabil
1administrator
2 muncitori
calificați legători

5

1 referent
1 contabil
1administrator
2 muncitori
calificați
legători

5

1 referent
1 contabil
1administrator
2 muncitori
calificați
legători

7

1 referent
1 referent cu
studii sup.
1 contabil
2 muncitori
calificați
legători
2 insp. spec.

De întreţinere

6

4 îngrijitori
2 muncitori
calificați

6

4 îngrijitori
2 muncitori
calificați

6

4 îngrijitori
2 muncitori
calificați

6

4 îngrijitori
2 muncitori
calificat

TOTAL

67

61

61

61

Pe baza tabelului prezentat, se poate observa o descreștere a numărului de posturi prevăzute
în statul de funcții al Bibliotecii Județene, dar și unele modificări de natura tipologiei postului.
În acest sens, menționăm transformarea a trei posturi existente în statul de funcții cu trei posturi
necesare, în concordanță cu legislația actualizată din domeniul specific de activitate, și anume:
post vacant de bibliotecar cu studii medii în inspector de specialitate cu studii superioare, cu
atribuţii de PSI și SSM; un post de bibliotecar în inspector; postul de administrator în referent cu
studii superioare. Aceste modificări au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 151
din 24 noiembrie 2011.
Din cele 61 de posturi aprobate în anul 2010 au fost eliberate - din motive personale sau
îndeplinirea cumulativă a vârstei şi stagiului minim de cotizare pentru pensionare - 7 posturi: 6
de specialitate şi 1 post îngrijitor. Prin Adresa nr. 2.108 din 6 februarie 2012 a Consiliului
Județean Mureș, au fost deblocate două posturi de bibliotecar pentru sediul central; concursul a
avut loc în luna mai, iar de la 1 iunie 2012, efectivul bibliotecii a crescut cu 2 noi angajați.
Astfel, la 1 septembrie 2012, Biblioteca Județeană Mureș funcționează cu 6 posturi vacante: 5
posturi de specialitate și 1 post îngrijitor.
Biblioteca Judeţeană este împărţită, din punct de vedere organizatoric şi funcţional, în mai
multe servicii, secţii şi locaţii.
1. Serviciul Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor este condus de Liliana
Moldovan şi este format din 10 persoane (1+9); în subordinea şefului serviciului se află
Compartimentul de achiziţii, evidenţă şi prelucrare (5 bibliotecari); Secţia Colecţii speciale Fond tradiţional (1 bibliotecar) şi Compartimentul de informare bibliografică. Depozit legal (3
bibliotecari). Dintre acestea, 2 posturi sunt vacante.
2. Serviciul de Comunicare a colecţiilor este format din 27 de persoane (1+26) şi a fost
condus până în ianuarie 2011 de d-na Csiki Emese, care a beneficiat de concediu fără plată pe o
perioadă de un an, iar în ianuarie 2012 a solicitat încetarea contractului individual de muncă.
46

Funcția de șef serviciu interimar a fost îndeplinită de d-na Agyagási Hajnal care, din 1 aprilie
2012 ocupă postul definitiv, cu drept obținut prin concurs.
În subordinea şefului serviciului se află Secţia de Carte Tehnico-Ştiinţifică (2 bibliotecari);
Secţia de Artă (1 bibliotecar); Sala de Lectură Generală „Mihai Eminescu” (5 bibliotecari); Sala
de lectură - periodice (1 bibliotecar); Compartimentul împrumut carte pentru adulţi (8
bibliotecari); 4 filialele de cartier (cartierele Aleea Carpaţi, Tudor, Dâmbu, Cornişa) şi Secţia
„Biblioteca Copiilor” (5 bibliotecari). Dintre acestea, 2 posturi sunt vacante.
3. Biblioteca „Teleki-Bolyai” este evidenţiată separat în organigrama Bibliotecii Judeţene
şi este formată din 8 persoane (1+7): 5 bibliotecari, 1 restaurator, 1 conservator; este organizată
ca birou, iar funcţia de şef birou, după pensionarea d-lui Spielmann Mihály, este deţinută de
Lázok Klára de la 1 octombrie 2011. Dintre acestea, 1 post este vacant.
4. Contabilul-şef - Daniela Pop - are în subordine Serviciu financiar-contabil, resurse
umane şi secretariat (3 persoane), Atelierul de legătorie (2 persoane) şi Personalul de întreţinere
(6 persoane). Dintre acestea, 1 post este vacant.
5. Compartimentul de îndrumare metodică de specialitate, marketing şi publicitate este
format dintr-o singură persoană, bibliotecar cu experienţă, care asigură legătura cu reţeaua
bibliotecilor publice din judeţ, în calitate de metodist şi coordonator al programului Biblionet.
6. Compartimentul de informatizare este format din 2 persoane (inginer de sistem şi
informatician) şi asigură din punct de vedere tehnic activitatea din bibliotecă, răspunde de buna
funcţionare a softului de bibliotecă, de întreţinerea în stare de funcţionare a echipamentului.
În perioada 2010-2012, fluctuația personalului a fost destul de evidentă:
 6 posturi vacante reduse în august 2010 - de la 67 la 61 posturi;
 8 posturi vacante eliberate în intervalul 2010-2012 - 53 posturi ocupate efectiv;
 2 posturi de bibliotecar ocupate din 1 iunie 2012 - 55 posturi ocupate efectiv.
c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată
Pentru mai buna organizare a instituţiei, pe tot parcursul anilor 2010-2012 au fost dispuse,
prin decizii interne, numeroase mutări de personal din mai multe cauze: cea mai importantă este
vacantarea a 6 posturi - 5 posturi de bibliotecari, inclusiv posturi de conducere, şi 1 post
îngrijitor, ceea ce a îngreunat simţitor buna desfăşurare a activităţii; probleme de ordin
profesional, personal sau de sănătate au impus regândirea colectivelor de bibliotecari de la
fiecare secţie. S-a avut în vedere însă şi eficientizarea activităţilor cu publicul, precum şi evitarea
situaţiilor de stagnare profesională, prin executarea aceloraşi activităţi pentru o perioadă prea
îndelungată de timp.
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S-a ţinut, de asemenea, cont de modificările survenite în utilizarea anumitor spaţii ale
bibliotecii (închiderea Filialei din incinta Casei Tineretului, în urma litigiului cu Primăria
Municipiului Târgu-Mureş şi redeschiderea ei în luna mai 2010) sau de lucrările încă în curs la
Clădirea Teleki și la clădirea Complexului Parc.
Date fiind aceste schimbări, am considerat implicită modificarea permanentă a fişei
postului, imediat ce schimbarea locului de desfăşurare a activităţii impunea acest lucru.
În urma participării personalului cu funcţii de conducere la cursul „Asigurarea condiţiilor
de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul
Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate,” au fost elaborate o serie de proceduri
specifice pentru fiecare serviciu şi compartiment separat, dar şi unitare, general valabile.
Pe aceeași linie a implementării celor 25 de standarde de calitate, au fost elaborate
documentele care atestă implementarea primelor 9 standarde. De asemenea, a fost elaborată
misiunea bibliotecii, a fost adoptat Codul etic al bibliotecarului, aprobat de ANBPR în cadrul
Adunării Generale de la Gura Humorului, aprilie 2010. Au fost luate, practic, toate măsurile
necesare implementării standardelor.
De asemenea, a fost actualizat Regulamentul de organizare și funcționare, care a și fost
înaintat, cu 8 anexe, Consiliului Judeţean Mureş spre aprobare. Motivul întârzierii se datorează,
pe de o parte, nefinalizării lucrărilor de renovare de la Complexul „Parc” conform calendarului
anunţat, iar pe de altă parte, primirii unor noi spații în folosință - 5 încăperi la etajul I al Palatului
Culturii, ocupate anterior de Uniunea Vatra Românească, și 8 spații din subsolul Complexului
„Parc”; din cauza prelungirilor nedeterminate, am considerat oportun să nu supunem spre
aprobare Regulamentul de organizare și funcționare până la finalizarea lucrărilor, mutarea
fondurilor şi clarificarea definitivă a secţiilor care vor putea funcţiona în spaţiul menţionat.
Pentru evitarea unor nereguli, a fost elaborat Regulamentul pentru utilizarea
calculatoarelor din proiectul Biblionet, puse la dispoziţia utilizatorilor în toate secţiile
bibliotecii.
În plus, montarea liftului în Palatul Culturii, implicit necesitatea de a muta serviciul de
contabilitate şi magazia, au impus regândirea tuturor planurilor anterioare de extindere.
c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada
raportată, după caz
Pe parcursul anului 2010, date fiind reglementările bugetare şi politica de personal aplicată
la nivelul întregii ţări (avem în vedere OUG nr. 63 din 30 iunie 2010), Biblioteca Judeţeană
Mureş a înaintat Consiliului Judeţean Mureş spre aprobare noua organigramă, care prevedea
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reducerea numărului de posturi de la 67 la 61, precum şi noul stat de funcţii. Ambele documente
au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 109 din 12 august 2010.
Tot cu privire la politica de personal, date fiind prevederile legislative în vigoare, în anul
2011, fiind Biblioteca Judeţeană a înaintat Consiliului Judeţean o solicitare în sensul
transformării a 3 posturi, după cum urmează:
- transformarea unui post vacant de bibliotecar cu studii medii în post de inspector de
specialitate cu studii superioare cu atribuţii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor;
solicitarea a fost făcută pe baza legislaţiei, care obligă instituţiile să angajeze cel puţin un cadru
tehnic de specialitate cu atribuţii în domeniul PSI;
- transformarea unui post de bibliotecar vacant în post de inspector de specialitate şi a
postului de administrator în post de referent cu studii superioare, pe baza modificărilor
atribuţiilor de serviciu specifice.
Transformările au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 151 din 24
noiembrie 2011.
Nu în ultimul rând, tot pe baza unei decizii a Consiliului Județean Mureș, Biblioteca
Județeană a primit dreptul de a debloca două posturi de bibliotecari cu studii superioare.
Posturile au fost scoase la concurs, au fost ocupate, iar din 1 iunie 2012, biblioteca funcționează
cu un efectiv de 55 de persoane.
c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale
celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe
perioada evaluată etc.
Conform prevederilor legislative, în cadrul Bibliotecii Judeţene Mureş funcţionează un
Consiliu de Administraţie, cu rol consultativ, format din: director, 2 şefi de serviciu, şef birou,
contabilul şef, reprezentantul sindicatului, cu rol de observator și un reprezentant al autorității. În
cadrul Consiliului de Administraţie, convocat de directorul bibliotecii care este totodată și
președinte al acestuia, s-au discutat şi au fost adoptate hotărâri cu privire la principalele aspecte
legate de bunul mers al activităţii specifice: proiectul de buget, planul de investiţii şi
modernizări, modificările în structura organizatorică, sancţiunile, calendarul activităţilor
culturale etc. De asemenea, s-au discutat probleme legate de reorganizarea spaţiilor bibliotecii
după preluarea în folosinţă a sălilor ocupate de Uniunea Naţională Vatra Românească, la etajul I
al Palatului Culturii, şi spaţiile de la Complexul „Parc” (strada Primăriei, nr. 2), dar și problema
organizării Conferinței BiblioPublica a ANBPR, 26-28 aprilie 2012.
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În intervalul celor trei ani - 2010 - august 2012 - Consiliul de Administrație al Bibliotecii
Județene s-a întrunit de mai multe ori, și anume: 10 şedinţe în 2010; 14 şedinţe în 2011, iar în
anul 2012, până la data raportării, consiliul de administrație s-a întrunit de 11 ori.
În funcţie de problemele abordate, au fost invitaţi la şedinţe şi alţi bibliotecari, responsabili
de secţii.
Precizăm faptul că nu toate şedinţele Consiliului de Administraţie se regăsesc în registrul
de procese verbale; au avut loc mai multe consfătuiri între membrii conducerii instituţiei, în
funcţie de problemele abordate şi de amploarea lor, în formulă completă sau cu responsabilii
direcţi, problemele discutate fiind provocate de inventare, de reorganizarea personalului sau de
politica de achiziţii, de organizarea Conferinței BiblioPublica. Cu astfel de ocazii, pentru
operativitate, nu s-a respectat protocolul de întocmire a proceselor verbale.
În cadrul Bibliotecii Județene Mureș funcționează și alte organisme cu rol consultativ
pentru anuarul bibliotecii - Libraria. Studii și cercetări de bibliologie:
a) un Consiliu științific format din 6 (șase) membri, specialiști în domenii socio-umane, cu
titlul științific de doctor, din țară și străinătate, cu rol consultativ elaborarea anuarului:
Academician Ioan Aurel POP, rectorul Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; Dr. Lidia
KULIKOVSKI, directorul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” Chișinău ; Dr. Libusa
VAJDOVA, Institutul de Literaturi Străine al Academiei de Științe din Bratislava; Dr. Maria
BERÉNYI,

Directorul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula; Dr. Eva

MÂRZA, prodecan, Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Dr. Corina TEODOR, Directorul
Departamentului de Istorie și Relații Internaționale de la Univ. „Petru Maior” Târgu-Mureș.
b) 3 Comisii de specialitate pentru domeniile biblioteconomie (Silvia NESTORESCU,
specialist în biblioteconomie; Dr. Liviu Iulian DEDIU, doctor în biblioteconomie; Dimitrie
POPTĂMAŞ, fost director al bibliotecii), istorie (Dr. Vasile DOBRESCU, Univ. „Petru Maior”
Târgu-Mureș; Dr. Iacob MÂRZA, Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Dr. Silviu BORŞ,
director, Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu) și literatură (Dr. Nicoleta SĂLCUDEAN,
cercetător, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai” al Academiei Române, TârguMureș; Dr. Gheorghe DOCA, Universitatea București; Dr. Iulian BOLDEA, decan, Facultatea de
Științe și Litere, Univ. „Petru Maior” Târgu-Mureș) formate din specialiști în domeniile amintite,
care evaluează lucrările propuse spre publicare și dau avizul necesar publicării.
c.4. Perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul
personalului
Managementul resurselor umane din cadrul instituţiei are în vedere eficientizarea
capitalului uman ca resursă strategică, prin măsuri de formare profesională a angajaţilor. Fiind un
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obiectiv de maximă importanţă, în anii 2010-2012, au beneficiat de cursuri de perfecţionare
următorii angajaţi ai Bibliotecii Judeţene:
Nr
.
crt
.
1.

Nume

Monica
Avram

Funcţia

directormanager

2.

Daniela Pop

contabil-şef

3.

Agyagási
Hajnal

şef Serviciu
Comunicarea
colecţiilor

4.

5.

Liliana
Moldovan

Fall Maria
Magdalena

Şef serviciu
Evidenţa,
prelucrarea
şi
dezvoltarea
colecţiilor

bibliotecar

Locul

Durata

Observaţii

Braşov

29 iul. - 1
aug. 2010

- Seminar de Training financiar - toate
cheltuielile de transport, cazare, masă şi
instruire au fost suportate de IREX
România;

Bucureşti

13-18
sept. 2010

- cursul pentru managerii din instituţiile
de cultură (CPPC şi Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, în conformitate cu
prevederile art. 451 al Legii 269 / 2009 şi
contractul de management);

Poiana
Braşov

18-20 oct.
2010

- grupul de lucru în cadrul ANBPR
(constituit, în colaborare cu un grup de
bibliotecari americani) - toate cheltuielile
de transport, cazare, masă şi instruire au
fost suportate de IREX România;

TârguMureş

20102011

Asigurarea condiţiilor de implementare a
sistemului legislativ managerial public
pentru cadrele de conducere din cadrul
Consiliului Judeţean Mureş şi al
instituţiilor subordonate (SLMP) organizat de către Consiliul Judeţean
Mureş;

TârguMureş
TârguMureş

20102011
20102011

- SLMP
- SLMP

TârguMureş

1-6 sept.
2010

Modul I - IT / LIB

TârguMureş

17 - 19
mai 2011

Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă

TârguMureş

20102011

- SLMP

Zalău

19-21
sept. 2011

Curs de marketing educaţional,
organizat de Academia Credis.

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

Timişoara

24-25
iunie 2010

ClujNapoca

14-18 feb.
2011

- specializare ca formator (TOT) - în
cadrul Biblionet; cursuri susţinute de
Fundaţia EOS; cheltuielile de şcolarizare,
masă şi suport de curs au fost suportate
exclusiv din bugetul proiectului Biblionet;
TOT - Bazele serviciilor noi de
bibliotecă - Biblionet
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6.

7.

8.

Alina
Dorina Borz

Raluca
Nuţiu

Nina
Negrea

bibliotecar

bibliotecar

bibliotecar

ClujNapoca

aprilie
2011

ClujNapoca

28-30 aug.
2012

Curs de Formare de Formatori în
metodologia
Digitales
(povestiri
digitale), organizat de IREX România

Timişoara

24-25
iunie 2010

Bucureşti
ClujNapoca
ClujNapoca
Bran

22-24 noi.
2010
14-18 feb.
2011
aprilie
2011
sept. 2011

- specializare ca formator (TOT) - în
cadrul Biblionet; cursuri susţinute de
Fundaţia EOS; cheltuielile de şcolarizare,
masă şi suport de curs au fost suportate
exclusiv de din bugetul proiectului
Biblionet;
- Training American Corners

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

Bran

3-9 sept.
2012

Bran

6-12 sept.
2010

Baia
Mare

12-24
aprilie
2010
12-24
aprilie
2010
3-7 oct.
2011

- Şcoala de vară pentru tinerii
bibliotecari - toate cheltuielile de
transport, cazare, masă şi instruire sunt
suportate de IREX România - ÎN CURS
- Şcoala de vară pentru tinerii
bibliotecari - toate cheltuielile de
transport, cazare, masă şi instruire au fost
suportate de IREX România;
Bazele biblioteconomiei - curs modul II
pentru bibliotecarii debutanţi

Baia
Mare
Buşteni

9.

Doina
Vanca

bibliotecar

TârguMureş
TârguMureş
Baia
Mare
Buşteni

10.

Ramona
Bândilă

bibliotecar

20-24
sept. 2010
23-25
mai 2011
12-24
aprilie
2010
3-7 oct.
2011

TOT - Bazele serviciilor
bibliotecă - Biblionet

noi

de

TOT - Bazele serviciilor noi de bibliotecă
- Biblionet
TOT - Bazele serviciilor noi de
bibliotecă - Biblionet
Cursul de Accesare Fonduri Europene

Bazele biblioteconomiei - curs modul II
pentru bibliotecarii debutanţi
Cursuri
de
pregătire
bibliotecari - ANBPR

pentru

Modul I - IT / LIB
Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă
Bazele biblioteconomiei - curs modul II
pentru bibliotecarii debutanţi
Cursuri
de
pregătire
bibliotecari – ANBPR

pentru

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

Bran

sept. 2011

Cursul de Accesare Fonduri Europene

ClujNapoca

sept. 2011

Instructor CCNA, Discovery,
Academia Credis

20-24
sept. 2010

Modul I - IT / LIB

TârguMureş
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

Melania
Suciu

Alexandru
Tcaciuc
Mihai
Ciupină
Emilia
Cătană
Anna
Vintilă
Letiţia
Popescu

bibliotecar
metodist

informatician
inginer de
sistem
bibliotecar
bibliograf
bibliotecar
bibliograf
bibliotecar

TârguMureş

23-25
mai 2011

Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă

Bran

3-9 sept.
2012

TârguMureş
TârguMureş
Sinaia

mai 2011

- Şcoala de vară pentru tinerii
bibliotecari - toate cheltuielile de
transport, cazare, masă şi instruire sunt
suportate de IREX România - ÎN CURS
Advocacy şi dialog social, Academia de
Advocacy Timişoara
Specialist în lobby, Academia de
Advocacy Timişoara
Cursuri IT organizate de IREX România

TârguMureş

29 aug.-1
sept. 2011
18-20 mai
2011
18-20 mai
2011
12-16
sept. 2011
12-16
sept. 2011
31 oct. -4
noi. 2011
21-25 mai
2012

Sinaia
Buşteni
Buşteni
Buşteni

Cursuri IT organizate de IREX România
TOT - Dezvoltarea Serviciilor de
Bibliotecă organizat de ANBPR.
TOT - Dezvoltarea Serviciilor de
Bibliotecă organizat de ANBPR.
Cursuri
de
pregătire
pentru
bibliotecari - ANBPR
Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

17.

Angela
Macarie

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

18.

Felicia
Hosu

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

19.

Anna
Lokodi

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

TârguMureş

9-13 ian.
2012

Modul I - IT / LIB

TârguMureş

18-20 iun.
2012

Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă

20.

Ana Maria
Lazăr

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

21.

Adina
Mureșan

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

22.

Valer
Custurov

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

23.

Horea
Avram

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

1-6 sept.
2010
17 - 19
mai 2011

Modul I - IT / LIB
Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă

TârguMureş
TârguMureş
24.

Szabo
Brigitta

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA

25.

Gabriela
Pop

bibliotecar

TârguMureş

21-25 mai
2012

Biblioteca în societatea informațională prof. Hermina Anghelescu, SUA
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TârguMureş

26.

Chircea
Aranka

bibliotecar

TârguMureş
Bușteni

27.

Ramona
Pop
Viorel
Bleahu
Mircea
Popescu
Ilie Andruș

bibliotecar

Bușteni

bibliotecar

Bușteni

bibliotecar

Bușteni

Valentin
Zogorean

inspector de
specialitate

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

Marioara
Mate
Florina
Halațiu
Simona
Bleahu

Illyes
Claudia

referent

bibliotecar

bibliotecar

TârguMureş
TârguMureş

TârguMureş
TârguMureş
TârguMureş
TârguMureş
TârguMureş
TârguMureş

1-6 sept.
2010

Modul I - IT / LIB

17 - 19
mai 2011
20-24 aug.
2012

Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă organizat de ANBPR

20-24 aug.
2012
27-31 aug.
2012
27-31 aug.
2012
ian. 2012

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă organizat de ANBPR
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă organizat de ANBPR
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă organizat de ANBPR
Camera de Comerț - Curs de pregătire
cadru tehnic SSM
Camera de Comerț - Curs de pregătire
cadru tehnic PSI

feb.-mart.
2012
iun. 2012

Camera de Comerț - Curs de pregătire
cadru tehnic SSM

martie
2011
martie
2011
1-6 sept.
2010
17 - 19
mai 2011
9-13 ian.
2012
18-20 iun.
2012

Curs de arhivistică organizat de Nova
Etapa RO SRL
Curs de arhivistică organizat de Nova
Etapa RO SRL
Modul I - IT / LIB
Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă
Modul I - IT / LIB
Modul II - Bazele Serviciilor Noi de
Bibliotecă

În cadrul proiectului Biblionet, la sediul Bibliotecii Judeţene - devenită Centru Judeţean
de Formare - s-au desfăşurat mai multe cursuri de instruire pentru bibliotecarii din bibliotecile
publice partenere în program. Dacă în anul 2010 cursurile au fost susţinute de traineri de la
Fundaţia EOS Timişoara, asistaţi de cei doi formatori ai Bibliotecii Judeţene - Alina Dorina Borz
şi Fall Maria Magdalena, ulterior acestea au fost livrate exclusiv de către formatorii Bibliotecii
Județene. Astfel, au beneficiat de instruire 40 de bibliotecari mureşeni, din care 31 bibliotecari
din judeţ şi 9 de la Biblioteca Judeţeană.
În funcție de runda de implementare a programului Biblionet în diferite comunități și de
perioada aferentă, au fost livrate bibliotecarilor două seturi de cursuri: Modul I – IT / LIB (5
zile) și Modului II - Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă (3 zile).
Cursanţii au fost organizaţi în grupe valorice de câte 10 persoane, pe baza unei evaluări
anterioare, şi au fost instruiţi după cum urmează:
Grupa nr. 1


1-6 septembrie 2010 - Modul I – IT / LIB (5 zile)



17 - 19 mai 2011 - Modul II - Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă (3 zile)

54

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume cursant
Agyagási Hajnal
Avram Horia Ioan
Bleahu Simona
Pop Ana Gabriela
Colceriu Floare
Ţarălungă Elena Lucia
Enache Elena Maria
Zambor Marian Elena Camelia
Totu Angela
Luca Maria Daniela

Biblioteca
Biblioteca Judeţeană Mureş
Biblioteca Judeţeană Mureş
Biblioteca Judeţeană Mureş
Biblioteca Judeţeană Mureş
Bib. Mun. „Z. Boiu” Sighişoara
Bib. Mun. „Z. Boiu” Sighişoara
Bib. Mun. „P. Maior” Reghin
Bib. Mun. „P. Maior” Reghin
Biblioteca Orăşenească Luduş
Biblioteca Comunală Tăureni

Grupa nr. 2


20-24 septembrie 2010 - Modul I – IT / LIB (5 zile)



23 - 25 mai 2011 - Modul II - Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă (3 zile)

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume cursant
Dragomir Ramona
Negrea Nina Lucia
Farkaş Liliana Carmen
Văidean Elena
Moldovan Gheorghe
Indreica Margareta
Banyai Eva
Szánto Rita Erzsebet
Roman Doina Mariana
Ciotloş Ana

Biblioteca
Biblioteca Judeţeană Mureş
Biblioteca Judeţeană Mureş
Biblioteca Comunală Zau de Câmpie
Biblioteca Municipală Târnăveni
Biblioteca Municipală Târnăveni
Biblioteca Comunală Adămuş
Biblioteca Comunală Ghindari
Biblioteca Comunală Eremitu
Bib. Orăşenească Sângeorgiu de Pădure
Biblioteca Comunală Albeşti

Grupa nr. 3


4-8 octombrie 2010 - Modul I – IT / LIB (5 zile)



30 mai - 1 iunie 2011 - Modul II - Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă (3 zile)

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume cursant
Man Elena Victoria
Dancea Mariana
Ghidiu Ana
Burian Dinuca
György Ibolya
Bérnad Iren
Precup Lucia Zamfira
Gurghian Dana
Lupu Basarab Vasile Adrian
Călian Elena Maria

Biblioteca
Biblioteca Orăşenească Ungheni
Biblioteca Orăşenească Luduş
Biblioteca Comunală Deda
Bib. Orăşenească „L. Rusu” Sărmaşu
Bib. Orăşenească Miercurea Nirajului
Biblioteca Comunală Fântânele
Biblioteca Comunală Gurghiu
Biblioteca Orăşenească Iernut
Biblioteca Comunală Hodac
Biblioteca Comunală Band

Grupa nr. 4


9-13 ianuarie 2012 - Modul I – IT / LIB (5 zile)



18-20 iunie 2012 - Modul II - Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă (3 zile)
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Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume cursant
Lokodi Aniko
Illyes Claudia
Elena-Camelia Zambor-Marian
Angela Dălălău
Liviu Ciacău
Sorina Laura Franc
Szollosi Edith
Ana Sălăgean
Luminiţa Cotoi
Szasz Maria

Biblioteca
Biblioteca Judeţeană - Secţia pentru Copii
Biblioteca Judeţeană - Filiala 3, Dâmbu
Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin Filiala Iernuţeni
Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin Filiala Iernuţeni
Biblioteca Comunală Ruşii Munţi
Biblioteca Comunală Vătava
Biblioteca Comunală Şincai
Biblioteca Com. Miheşu de Câmpie
Biblioteca Comunală Batoş
Biblioteca Comunală Breaza

Toate cheltuielile de şcolarizare, masă şi suport de curs au fost suportate exclusiv din
bugetul programului Biblionet.
În plus, în vara acestui an 2012, conform politicii stabilite în cadrul programului Biblionet,
cursurile livrate deja către bibliotecari vor fi reluate în sensul evaluării rezultatelor, a
cunoștințelor bibliotecarilor, inclusiv prin testări și aplicații practice.
De asemenea, amintim parteneriatul cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București
în vederea pregătirii profesionale a bibliotecarilor; pe baza unui grant oferit de Ambasadă, d-na
Hermina Anghelescu, profesor universitar la Facultatea de Biblioteconomie și Știința Informării
(School of Library & Information Science), Wayne State University, Detroit, Michigan, a
susținut un curs de o săptămână la Târgu-Mureș - Biblioteca în societatea informațională -,
dedicat bibliotecarilor din rețeaua bibliotecilor publice din județ; au fost invitați să participe și
bibliotecari de la bibliotecile Universității de Medicină și Farmacie, Sapietia și „Petru Maior”
Pe lângă participarea la cursurile de perfecţionare, considerăm foarte necesare discuţiile şi
schimburile de idei profesionale, care au loc în cadrul vizitelor efectuate fie de către bibliotecarii
mureşeni la alte biblioteci, fie de către alţi bibliotecari din ţară sau străinătate la Târgu-Mureş.
Amintim doar câteva:
Schimburi profesionale
- 20-21 aprilie 2010 - vizita colegilor de la Biblioteca Judeţeană „Al. şi Aristia Aman”
Dolj, o delegaţie formată din director Lucian Dindirică şi Rodica Păvălan, şef serviciu
Comunicarea colecţiilor;
- august 2010 - a fost prezentă la Biblioteca Judeţeană o delegaţie formată din circa 30 de
profesori şi bibliotecari din Chişinău; în cadrul discuţiilor purtate au fost abordate subiecte
privind activitatea profesională, exemple de bune practici, modalităţi de îmbunătăţire a
serviciilor de bibliotecă.
- 6 iunie 2011 - vizita unei delegaţii formate din reprezentanţi ai IREX România, însoţiţi de
2 specialişti americani în domeniul biblioteconomiei - Sue Hall şi Peter Pearson; au fost vizitate
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Biblioteca Judeţeană Mureş şi Biblioteca Municipală „Z. Boiu” din Sighişoara, după care
delegaţia - alături de un grup format din 4 bibliotecari mureşeni şi d-na Dana Ardelean de la
Radio Târgu-Mureş - au participat la Braşov la un seminar de 5 zile dedicat modalităţii de
organizare a Asociaţiei „Prietenii Bibliotecii” după model american;
- 4 noiembrie 2011 - vizita colegilor de la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, o
delegaţie formată din 26 de bibliotecari.
La rândul lor, bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană au participat la evenimente de
amploare, organizate de bibliotecile din judeţ; putem aminti în acest sens participarea echipei
Biblionet la festivităţile prilejuite de inaugurarea proiectului Biblionet la nivel județean Sărmașu, 17 noiembrie 2010, în colaborare cu IREX România, Primăria Sărmaș și cu biblioteca
locală, Biblionet la Albeşti, la 3 februarie 2011 şi la Zilele Sărmăşene, la invitaţia bibliotecii
locale (26 august 2011).
Deplasări în judeţ. De mare importanţă pentru Biblioteca Judeţeană au fost deplasările în
judeţ în vederea evaluării bibliotecilor publice intrate în proiectul Biblionet în runda a doua şi a
celor eligibile pentru runda a treia. În unele cazuri, din echipa de evaluare au făcut parte şi
reprezentanţi ai IREX România (d-na Gianina Moncea - manager departament, d-na Franciska
Cunningham Epli - specialist evaluare, dl. Paul Pânzaru şi dl. Szocs Joszef - reprezentanţi
regionali). Amintim în acest sens:
- aprilie 2011 - deplasare la bibliotecile din judeţ pentru Runda 3 Biblionet - Reghin,
Aluniş, Suseni, Ruşii Munţi, Răstoliţa, Deda, Vătava, Ceuaşu de Câmpie, Şincai, Miheşu de
Câmpie, Şăulia, Batoş, Breaza, Voivodeni, Glodeni, Ernei, Miheşu de Câmpie (inclusiv pentru
distribuire de cărţi);
- iulie 2011 - verificare Runda 3 Biblionet împreună cu echipa Irex - Reghin, Ruşii Munţi,
Vătava, Batoş, Breaza, Miheşu de Câmpie, Reghin, Ruşii Munţi, Şincai, Breaza, Miheşu de
Câmpie, Şincai;
- iulie - septembrie 2011 - înlocuire sistem de operare - Miercurea Nirajului, Fântânele,
Sângeorgiu de Pădure, Târnăveni, Adămuş, Band, Tăureni, Zau de Câmpie, Sărmaşu, Luduş,
Gurghiu, Hodac, Luduş, Deda, Ruşii Munţi, Ghindari, Fântânele;
- octombrie 2011 - verificare Runda 2 Biblionet împreună cu echipa Irex - Fântânele,
Sângeorgiu de Pădure, Ghindari, Miercurea Nirajului, Reghin, Hodac, Deda, Eremitu;
- noiembrie 2011 - verificare activitate APIA cu echipa Irex - Zau de Câmpie.
- mai - iunie 2012 - verificare propuneri de intrare în programul Biblionet a 11 noi
biblioteci din județ.
Comisii, şedinţe de lucru. În ceea ce priveşte participarea bibliotecarilor mureşeni ca
membrii în comisii de concurs sau evaluare, amintim:
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- Monica Avram - membră în comisia de angajare pentru bibliotecar comunal - Nadeş - 20
ianuarie 2010; comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru funcţia de director la Biblioteca
Judeţeană Hunedoara; comisia de evaluare a managementului Bibliotecii Judeţene „Al. şi Aristia
Aman” Dolj - 29 martie 2010; Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea activităţii
managerului de la Biblioteca Judeţeană „O. Densuşianu” Hunedoara; Comisia de soluţionare a
contestaţiilor privind Programul Naţional pentru Achiziţia de Cărţi şi Abonamente la Reviste din
categoria Culturii Scrise în anul 2011; comisia de concurs pentru ocuparea postului de director
la Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin;
- Monica Avram, Liliana Moldovan, Agyagási Hajnal, Anica Maşca - comisia de
evaluare a personalului din Biblioteca Judeţeana „Lucian Blaga” Alba Iulia;
- Melania Suciu - preşedintele Comisiei de examinare pentru promovarea cursului de
bibliotecar-arhivist la Universitatea Populară; Comisia de examinare pentru angajarea unei
persoane pe postul de bibliotecar, pe perioadă determinată, la Biblioteca Comunală Eremitu.
Ședințe. Amintim: Monica Avram - şedinţa Biroului Executiv al ANBPR - Bucureşti 8-9
februarie 2010; 10-11 februarie 2011; pregătirea Şcolii de Vară pentru tinerii bibliotecari în 2012
- Sinaia (9-10 decembrie); şedinţa Biroului Executiv al ANBPR şi pregătirea grantului asociaţiei
pentru perioada 2012-2013, cu participarea IREX - Sinaia (11-12 decembrie); pregătire în
elaborarea strategiilor pe 7 ani (Brașov, 16-17 mai 2012), organizată de IREX și ANBPR.
Foarte importante sunt pentru completarea experienței profesionale vizitele de studiu în
străinătate sau participările la întâlniri cu bibliotecari din afara țării; printre numeroasele contacte
avute în afara țării, amintim doar câteva:
- 16-22 mai 2010 - vizită în Olanda efectuată de Monica Avram, ca membru în Biroul
Executiv al ANBPR, în cadrul unui program de schimb de experienţă şi de consolidare a
relaţiilor bibliotecarilor din cele două ţări (au fost vizitate bibliotecile publice din Haga,
Rotterdam, Amsterdam, Delph şi Biblioteca Regală a Olandei şi au avut loc discuţii cu
reprezentanţi din conducerea IFLA şi a asociaţiei bibliotecarilor din Olanda şi Danemarca în
vederea unei mai bune colaborări la nivel profesional);
- 1-5 noiembrie 2010 - vizita de studiu în Bulgaria și Grecia, unde a participat Monica
Avram, alături de toţi directorii de biblioteci judeţene din România, în vederea lărgirii
orizontului profesional (au fost vizitate bibliotecile din Veria, premiată cu 1 milion de dolari şi
distincţia „Cea mai modernă bibliotecă din anul 2010” de către Fundaţia „Bill şi Melinda Gates”
şi Thesalonik şi au avut loc discuţii cu reprezentanţii din conducerea asociaţiei bibliotecarilor
bulgari, la Sofia).
- 10-19 august 2011 - Conferinţa IFLA - San Juan, Porto Rico. A participat: Monica
Avram cu lucrarea: Library grows with me: Summer School for young Romanian Librarians (în
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colaborare cu Cristina Văileanu şi Anca Râpeanu, IREX). Cheltuielile au fost suportate integral
de IREX;
- 19-25 februarie 2012 - vizita de studiu a coordonatorilor Biblionet în Polonia; au
participat 16 coordonatori judeţeni, aleşi în urma unui dosar completat şi trimis online la Irex
România. În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu asociaţia bibliotecarilor polonezi, cu FRSI,
fundaţia care implementează programul de dezvoltare a bibliotecilor şi s-au vizitat o serie de
biblioteci care au aderat la program pe diferite niveluri. S-au remarcat asemănările şi deosebirile
sistemului de biblioteci publice, a programului şi implementării lui în cele două ţări. Din partea
Bibliotecii Județene Mureș a participat Melania Suciu, bibliotecar metodist.
- 2-12 mai 2012 - membrii Biroului Executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România au efectuat o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, la
Chicago și Urbana - Champaign, la invitația Centrului Mortenson din Chicago, în vederea
întăririi capacității organizaționale a asociației și a preluării unor modele și metode de lucru din
spațiul american. Pe toată durata vizitei, au avut loc discuții, cursuri, schimburi de idei, care vor
fi adaptate realităților românești și implementate la nivel de țară. Din partea județului Mureș a
participat la această vizită Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene, în calitate de membru
al Biroului Executiv
- 15-23 iulie 2012 - Monica Avram și Corina Teodor, fost director al Bibliotecii Județene
Mureș, din partea comunității, au participat, alături de alte 4 județe - Brașov, Cluj, Hunedoara și
Gorj - la o vizită de informare în Saint Paul, Minnesota;
- 27-30 august 2012 - Alina Dorina Borz a participat, alături de alți 5 tineri bibliotecari
români, la Academia Internațională a Tinerilor Bibliotecari la Ventspils, Letonia, eveniment
comun pentru tinerii bibliotecari din bibliotecile publice, organizat de programele Global
Libraries din Ucraina, Bulgaria, România, Moldova, Polonia, Letonia și Lituania, sprijinite de
Fundația „Bill & Melinda Gates.”
Evaluarea personalului din instituţie
În cursul anilor 2010-2012, bibliotecarii de la Biblioteca Judeţeană Mureş s-au afirmat prin
participarea la diverse activităţi cu caracter naţional, concursuri pe teme profesionale, motiv
pentru care rezultatele lor au fost apreciate la justa valoare. Amintim în acest sens:
- Agyagási Hajnal, şef serviciu Comunicarea colecţiilor - premiul „Bibliotecarul Tânăr al
anului” oferit de Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari din România;
- Emilia Vidican, bibliotecar la Secţia Cartea Tehnică - Diploma „Bibliotecarul anului”
2009 oferită de Biblioteca Judeţeană Mureş pentru întreaga activitate;
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- Maria Mureşan, bibliotecar la Secţia de Împrumut pentru Adulţi - Diploma
„Bibliotecarul anului” 2010 oferită de Biblioteca Judeţeană Mureş;
- Monica Avram - Diploma „Zilele Grupului Şcolar Emil A. Dandea” pentru sprijinul
acordat în organizarea expoziţiei de cărţi motivaţionale şi de autodezvoltare.
- Tcaciuc Alexandru - premiul ANBPR 2011 la secţiunea III. Contribuţii biblioteconomice
- programe, proiecte (locale şi naţionale);
- Monica Avram - Diploma de Excelenţă pentru organizarea Cafenelei ANBPR pentru
filialele din Regiunea de Dezvoltare Centru;
- Monica Avram - Diploma de Onoare pentru „Cel mai bun partener” oferită de Biblioteca
Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău, Republica Moldova;
- Monica Avram - Diploma aniversară acordată de Biblioteca Judeţeană Satu-Mare cu
prilejul împlinirii a 65 de ani de existenţă;
- Diploma de Merit acordată Bibliotecii Judeţene de Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
- Diplomă de Excelență pentru Filiala ANBPR Mureș pentru organizarea Conferinței
BiblioPublica, aprilie 2012;
- Monica Avram - Diploma de participare la programul iniţiat de Centrul Mortenson al
Bibliotecii Universităţii din Urbana-Champaign, Illinois.
La rândul său, pentru buna colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ, Biblioteca
Judeţeană a primit diploma şi medalia aniversară de la Universitatea „Petru Maior”, cu prilejul
împlinirii a 50 de ani de existenţă, în 2010.
Conform prevederilor legislative, personalul Bibliotecii Judeţene a fost evaluat pe baza
Hotărârii nr. 763 din 21 iulie 2010 - Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează
în subordinea ori în coordonarea acestuia. Toate evaluările au fost la maxim.
Promovarea personalului din instituţie
În cursul anilor 2010-2012 au fost promovate următoarele persoane:
Nr. Nume
crt.
1.
Pop Daniela
2.

Simona Bleahu

3.

Maria Lazăr

4.

Pop Ramona

Încadrare anterioară

Promovare

Observaţii

Economist
I
Bibliotecar
IAM
Bibliotecar
IAM
Bibliotecar
IM

Economist
IA
Bibliotecar
II S
Bibliotecar
II S
Bibliotecar
II S

În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
Finalizarea studiilor
superioare
Finalizarea studiilor
superioare
Finalizarea studiilor
superioare
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5.

Agyagási Hajnal

6.

Pop Gabriela

Bibliotecar I S

7.

Haja Dana

Bibliotecar I S

8.

Bândilă Ramona

Bibliotecar I S

9.

Cătană Emilia

Bibliotecar I S

10.

Lázok Klára

Bibliotecar II S

11.

Lászlo Annamária

Bibliotecar I S

12.

Kovács György

Conservator II

13.

Florea
Luminița

14.

Mureșan Adina

Bibliotecar II S

15.

Weisz Szidonia

Bibliotecar II S

16.

Lokodi Anna

Bibliotecar I S

17.

Vanca Doina

Bibliotecar II S

18.

Borz Alina

Bibliotecar II S

19.

Nuțiu Raluca

Bibliotecar II S

20.

Negrea Nina

Bibliotecar II S

21.

Custurov Valer

Bibliotecar II S

22.

Andruș Ilie

Administrator

23.

Zogorean Valentin

Sorina

Bibliotecar
I SSD

Contabil

Muncitor calificat

Bibliotecar
II S

În urma definitivării
studiilor superioare de
lungă durată; Șef Serviciu
Comunicarea Colecțiilor

Bibliotecar
IA
Bibliotecar
IA
Bibliotecar
IA
Bibliotecar
IA
Bibliotecar
IS
Bibliotecar
IA
Conservator I

În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
Şef Birou, Biblioteca
Teleki
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani

Inspector de
specialitate
III
Bibliotecar
IS
Bibliotecar
IS
Bibliotecar I
AS
Bibliotecar
IS
Bibliotecar
IS
Bibliotecar I
S
Bibliotecar I
S
Bibliotecar
IS
Referent de
specialitate
Inspector de
specialitate

În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma evaluărilor din
ultimii 3 ani
În urma definitivării
studiilor superioare
În urma definitivării
studiilor superioare

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării din partea autorităţii sau ale
altor organisme de control, în perioada raportată
I) În anul 2011 instituţia noastră a fost auditată de către corpul de auditori interni din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş. Perioada supusă auditării a fost 2008-2010.
În urma constatărilor şi recomandărilor menţionate în Raportul de audit public intern,
conducerea instituţiei a luat măsuri pentru:
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- elaborarea procedurilor de clasare şi evaluare a cărţilor vechi şi a incunabulelor deţinute
în patrimoniu; a fost desemnată o persoană responsabilă cu punerea în practică a acestor
proceduri;
- a fost identificat un spaţiu în vederea amenajării arhivei pentru documentele financiar contabile, care urmează să fie igienizat, iar personalul de la Atelierul de Legătorie a beneficiat de
un curs specializat în domeniul arhivării.
II) Tot în cursul anului 2011, instituţia noastră a fost supusă controlului de către inspectorii
de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au verificat modul de respectare a urmăririi
comportării în exploatare a construcţiilor deţinute în patrimoniu. În urma verificărilor a fost
numită o persoană responsabilă cu urmărirea comportării construcţiei şi completarea la zi a cărţii
tehnice pentru clădirea Bibliotecii „Teleki-Bolyai.”
III) În fiecare an, la finalul lunii ianuarie, are loc controlul reprezentanților
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș, în persoana dl.
colonel-inginer Sorin Adrian Nica. În anul 2011, în urma controlului periodic și a sugestiilor de
remediere a situației înregistrate, s-au luat următoarele măsuri:
- s-a solicitat conducerii Muzeului Județean Mureș - în calitate de administrator al Palatului
Culturii - sprijin în vederea remedierii lipsei sistemului de semnalizare și prevenire antiincendiu
și care cuprinde circa 160 de senzori, centrală adresabilă și alte componente necesare; bugetul
necesar urmează să fie propus Consiliului Județean Mureș.
- a fost creat un post de inspector de specialitate în statul de funcții al bibliotecii, care are
în atribuții elaborarea planurilor de intervenție și evacuare a bunurilor și persoanelor, evaluarea
riscurilor de incendii etc. Persoana responsabilă de acest domeniu a urmat cursuri de specialitate
în cadrul Camerei de Comerț.
d) Situaţia economico-financiară a instituţiei
Situaţia financiară furnizează date despre situaţia patrimoniului la finele fiecărui an,
precum şi situaţia plăţilor efective şi a cheltuielilor efective, a creditelor angajate şi a celor
disponibile. Situaţia financiară este întocmită în conformitate cu OMFP nr. 24 din 9 ianuarie
2012.
d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate:
Execuţia bugetară reflectă rezultatul activităţii instituţiei la sfârşitul fiecărui an; în cazul
apariției unor excedente, acestea se datorează diferenţelor dintre plăţile efectuate şi cheltuielile
efective înregistrate pe parcursul exerciţiului financiar.
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O comparație la nivelul anilor 2010-2012 arată următoarea situație financiară în ceea ce
privește bugetul total atribuit bibliotecii; precizăm faptul că pentru anul în curs, 2012, ne vom
raporta doar la situația existență la finalul primelor două trimestre, adică până la finalul lunii
iunie 2012.
2010

Buget total

2011

2012

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

Aprobat

1.955.000

1.933.824

3.082.900

2.637.572

2.488.000

Procentaj realizări
98,91 %

Procentaj realizări
85,56 %

Realizat
iunie
914.369

Procentaj realizări
36,75 %

Defalcat pe cele trei capitole bugetare majore, bugetul pe anii 2010-2012 evidențiază clar
creșterile și descreșterile bugetare, care se datorează reducerii cu 20 de procente la cheltuielile
materiale în 2011, cu 25 de procente la fondul de salarii în 2010, apoi revenirea cu 15 procente la
cheltuieli de personal.

15.000

Fond de Aprobat 2.056.000
rulment
Realizat 788.509

Realizat

378.278

Realizat

1.005.890

-

-

-

-

Realizat
iunie

230.000

Aprobat 648.000

49,03 %

Realizat 622.738
iunie
Aprobat 570.000

40,35 %

99,96 %

Aprobat 394.500

Aprobat 1.417.900
60 %

25.000

1.269.997

Aprobat 1.270.000

61.682

-

Realizat
iunie
-

9,51 %

409.149

Realizat

95,88 %

419.000

Aprobat 1.270.500

Iunie 2012

70,94 %

1.509.675

97,64 %

1.511.000

38,35 %

Aprobat
Cheltuieli
de
Realizat
personal
Aprobat
Cheltuieli
cu
bunuri şi Realizat
servicii
Aprobat
Cheltuieli
de capital Realizat

2011
99,91 %

2010

-

-

-

-

-

-

Ponderea celor trei capitole bugetare din totalul bugetului:

Pondere cheltuieli de personal
Pondere cheltuieli de bunuri şi servicii
Pondere cheltuieli de capital
Grad de acoperire a salariilor din subvenţie

2010

2011

2012

77,28 %
21,43
1,27%
100 %

41,21 %
12,79 %
45,99 %
100 %

51,04 %
22,90 %
26,04 %
100 %
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Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
Nu este cazul
Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în
baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere;
cheltuieli pentru reparaţii capitale)
Bugetul total al instituţiei este divizat în funcţie de cele trei capitole bugetare de bază:
a. bugetul de cheltuieli pentru personal - care include toate cheltuielile legate de personal:
salarii, indemnizaţii, sporuri, contribuţii;
b. bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii - include toate cheltuielile legate de bunuri
şi servicii - materiale consumabile, mobilier, aparatură, reparaţii, cheltuieli de întreţinere etc.;
c. bugetul de cheltuieli pentru reparaţii capitale - sumele sunt prevăzute în buget în anul
2011, Biblioteca Judeţeană Mureş nu a beneficiat de sume de bani din fondul de rulment.
O situaţie pe subcapitole bugetare se prezintă astfel:

2010
Nr.
crt.

I.

II.

III.

2012

Realizat

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat
iunie

Cheltuieli
pentru 1.511.000
personal:
din care
- salarii de bază
1.053.260
- contribuţii
325.962

1.509.675

1.270.500

1.269.997

1.270.000

622.738

1.053.170
324.730

991.140
274.360

991.109
274.316

995.700
274.300

488.395
133.321

Cheltuieli
pentru 419.000
bunuri şi servicii:
din care
- reparaţii curente
44.348
- cărţi, publicaţii şi 134.000
materiale

409.149

394.500

378.278

570.000

230.000

44.279
133.957

7.000
140.000

3.075
137.730

159.000
138.000

9.000
56.653

Cheltuieli de capital:
din care
- buget
- fond rulment

2.081.000

803.509

1.417.900

1.005.890

648.000

61.682

25.000
2.056.000

15.000
788.509

1.417.900
-

1.005.890
-

648.000
-

61.682
-

Subdiviziune
bugetară
2010-2012

Aprobat

2011

Tabelul relevă foarte clar situația evoluției bugetare pe anii 2010-2012. La capitolul
cheltuieli pentru personal se observă rezultatele reducerilor aplicate în vara anului 2010, dar și
faptul că la acest capitol s-au făcut economii prin vacantarea mai multor posturi. Bugetul aprobat
pentru anul în curs, 2012, reprezintă doar 79,88 la sută din cel aferent anului 2010.
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La capitolul cheltuieli pentru bunuri și servicii, diferența între anii 2010-2012 este de
136,03 procente, în creștere în 2012, din cauza bugetului sporit la reparații curente, necesare
bunei funcționări a instituției.
În ceea ce privește cheltuielile de capital, în 2012 nu au fost atribuite sume din fondul de
rulment; comparativ cu anul 2010, sumele aprobate în 2012 reprezintă doar 31,13 procente.
d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:
Pentru o mai bună raportare comparativă a cheltuielilor realizate în cadrul programelor, am
considerat necesară concentrarea acestora sub titluri generice, care includ cheltuieli specifice,
realizate în mai multe etape.
Nr.
crt.

Programul

1.

Reparaţii curente
2012

Tipul
proiectului

Proiecte
mici

Denumirea

Devizul

Particularităţi

Restaurare
mobilier vechi
Teleki

28.000

Realizat

12.000

În curs în 2012

25.200

În curs

60.000

Reparații la cele 5
săli ocupate anterior
de Uniunea Vatra
Românească la et. I,
Palatul Culturii.

Instalare sistem
încălzire centrală
la Filiala nr. 3,
Dâmbu

2.

Dezvoltarea
colecţiilor

Programul Marai

3.

Reparaţii curente
2010-2012

Reparații et. I,
palatul Culturii
2012

Proiecte
medii

Cheltuieli legate
de buna
funcţionare a
instituţiei
2010-2012
4.

Servicii pentru
comunitate

5.

Biblioteca
Judeţeană,
coordonator al
activităţii reţelei

Activităţi
culturale
2010-2012

Proiecte
mari

Biblionet
2010-2012

51.279
Nu este cazul

100.360

Au fost realizate în
total, până în luna
august 2012, 1.369
activităţi, din care
486 cu public şi 883
expoziţii, inclusiv
Conferința
BiblioPublica

Costurile pentru
840.068,53 Runda 4, cu 14
biblioteci, vor fi
cunoscute abia la
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6.

7.

8.

bibliotecilor
publice din judeţ

sfârșitul anului 2012

Modernizarea şi
diversificarea
serviciilor de
bibliotecă

Pentru anul 2012 au
148.726 lei fost alocate fonduri
în valoare de 6.000
USD (20.726 lei)

Modernizarea
spaţiilor
bibliotecii

Dezvoltarea
colecţiilor

American Corner
2010-2012

Lucrări de
restaurare,
renovare la
Clădirea Teleki
2010-2012
Achiziţie de cărţi,
publicaţii şi
materiale
2010-2012

2.869.409

411.957

TOTAL

Lucrările vor fi
finalizate în cursul
anului 2012

Au fost
achiziţionate 22.082
documente;
continuă să fie
achiziționate din
fondul atribuit
pentru acest an

4.546.999,53

Tabelul de mai sus include atât proiectele cu derulare pe mai mulți ani, cât și pe cele noi,
care demarează în anul în curs. Investițiile au fost în egală măsură realizate din bugetul aprobat
de Consiliul Județean Mureș, dar și fonduri obținute de Biblioteca Județeană pe parcursul celor 3
ani, 2010-2012. Amintim în acest sens cele două proiecte multianuale, Biblionet și American
Corner, prin care Biblioteca Județeană a beneficiat de fonduri masive extrabugetare, însumând
988.794,53 lei. Fondurile au fost primite sub formă de dotări, echipamente, softuri și pregătire
profesională.
d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%):
Nu este cazul
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente,
cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
Nu este cazul
Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
Nu este cazul
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Venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorităţi publice locale;
Nu este cazul
d.4. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);
Nu este cazul

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
Pe baza contractului colectiv de muncă încheiat cu angajaţii Bibliotecii Judeţene, indiferent
de categoria de personal, cheltuielile pentru salarizare se asigură în întregime din bugetul aprobat
de Consiliul Judeţean Mureş.
Indicatori economici privind cheltuielile de personal prevăzuţi şi realizaţi - situaţie
comparativă 2010-2012:
2009
Buget total aprobat
Secțiunea Funcţionare

Cheltuieli de personal
aprobat

2010

Bugetul
anului
2011
înregistrează
o
scădere
cu
1.955.000
14,84% faţă de anul 2010.

2011

1.665.000

2012

1.840.000

2009
2010
2011
2012

Cheltuieli de personal
realizat

2009
2010
2011
iunie
2012
2009

Ponderea în cadrul
bugetului

2.416.241

2010

Se observă o permanentă
a
bugetului
la
1.832.632 reducere
cheltuieli de personal, care
1.511.000 scade în 2012 - comparativ cu
anul 2009 - cu ≈ 30 %. Această
scădere se datorează atât
1.270.500
reducerilor salariale aplicate în
vara 2010, cât și reducerii
1.270.000 numărului de personal, prin
blocarea posturilor rămase
vacante.
Cheltuielile de personal scad
1.692.975
cu ≈12 % în anul 2011 faţă de
1.509.675 2010. În anul 2011 cheltuielile
de personal scad faţă de 2010
1.269.997 cu 20 %, scădere datorată
economiilor
realizate
cu
posturile
vacante
şi
reducerilor
622.738
salariale.
Oscilațiile cu privire la
cheltuielilor
de
75,84 % ponderea
personal în cadrul bugetului se
datorează în egală măsură
77,28 % reducerilor înregistrate, dar și
sumelor atribuite la celelalte
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2011
2012

capitole
bugetare.
Spre
exemplu, în anul 2011 sumele
41,21 % la cheltuieli de capital au fost
mai mari, ceea ce reduce
cheltuielilor
de
51,04 % ponderea
personal din total.

2009

27.754

2010

24.748

2011

23.175

Media cheltuielilor
pe angajat pe an

2012

Venitul mediu brut
lunar/ angajat

2009
2010
2011
2012

Salarii de bază

2009 -61
angajați
2010 - 58
angajați
2011 - 55
angajați
2012/6luni
53
angajați

Dacă luăm ca punct de
referință anul 2009, se observă
o scădere cu 20 % / angajat pe
durata a 3 ani, până la finele
anului 2012. Scăderea se
datorează reducerii cu 25 de
procente a veniturilor salariale
din vara anului 2010 și, în
pofida creşterii cu 15 % a
veniturilor salariale, încă nu se
poate vorbi de o revenire totală,
la nivelul anilor anteriori.

1.818
Se observă o scădere masivă a
1.695 venitului mediu brut / angajat
în anul 2011, faţă de anul 2009,
1.502 după care, se observă o uşoară
creştere în prima jumătate a
2012
datorată
1.536 anului
promovărilor personalului şi a
creşterii salariilor cu 15 %
aplicată din anul 2011.
1.330.833 1.179.948
991.109
488395

Ca medie anuală a cheltuielilor pe fiecare angajat, deşi salariile au fost majorate în 2011 cu
15% faţă de anul 2010, se observă o scădere de la 27.754 lei / angajat în 2010 la 24.748
lei/angajat, adică o reducere în medie cu 12 %, datorită economiilor realizate cu cheltuielile de
personal aferente posturilor rămase vacante în cursul anului 2011.
d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total
În analizarea cheltuielilor de capital, trebuie să ţinem seama atât de sumele prevăzute în
buget, cât şi de cele evidenţiate în afara bugetului, din fondul de rulment. Pentru perioada la care
ne raportăm, respectiv 2010-2012, Biblioteca Județeană a beneficiat de sume din fondul de
rulment numai în anul 2010;
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Fond de rulment 2010
aprobat
realizat
2.056.000
788.509

Din fondul de rulment au fost realizate până la sfârşitul anului 2010 următoarele plăţi:

Nr.
Lucrare
crt.
1.
Plată proiect pentru lucrările de renovare de la Biblioteca
„Teleki-Bolyai”
2.
Lucrări de instalaţii sistem de alarmă împotriva incendiului şi
antiefracţiei la Biblioteca „Teleki-Bolyai”
3.
Instalarea sistemului de încălzire centrală la Filiala nr. 1 Aleea
Carpaţi
4.
Achiziţie dulap metalic la Biblioteca „Teleki-Bolyai”
5.
Lucrări de reparaţii la Biblioteca „Teleki-Bolyai”
6.
Lucrări de hidroizolaţie la Biblioteca „Teleki-Bolyai”
7.
Dirigenţie de şantier la Biblioteca „Teleki-Bolyai”

Realizat
69.992
67.036,88
11.845,48
3.000
145.879,72
488.337,53
2.387

Total

788.509 (38,35%)

Pentru perioada 2010-2012, bugetul cheltuielilor de capital arată următoarea situație:
2010
aprobat
25.000
Pondere
cheltuieli de
capital din
bugetul total

2011
realizat
15.000

aprobat
1.417.890

1,27%

2012

realizat
1.005.890

aprobat

realizat

648.000

61.682

45,99 %

26,04 %

Din sumele prevăzute la cheltuieli de capital pentru perioada 2010-2012, au fost efectuate
următoarele plăți, aferente investițiilor realizate:
Nr.
Lucrare
crt.
1.
Lucrări de restaurare clădire Biblioteca Teleki –
secţia de artă şi galeria Ion Vlasiu
2.
Lucrări de instalaţii sistem de alarmă împotriva
incendiului şi antiefracţiei la Biblioteca „TelekiBolyai”
3.
Sistem sonorizare
4.
Sistem de traducere prin căşti
5.
Dotări Centru American Corner
6.
Lucrări de restaurare clădire Biblioteca Teleki
7.
Laptop
8.
Licențe
TOTAL

An

Realizat

2011

925.263

2011

3.494

2011
2011
2011
2012
2012
2012

15.000
44.830
17.303
49.682
3.000
9.000
1.067.572
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Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
Nu este cazul

d.7. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
Din subvenţie / alocaţie;
Cheltuielile pe beneficiar se calculează după o formulă care prevede împărţirea bugetului
realizat în anul de referință la numărul cititorilor activi; avem astfel următoarea situaţie
comparativă, cu precizarea că pentru anul 2012, cifrele se referă la primele 6 luni ale anului:

Număr cititori activi

Buget realizat

Cheltuieli pe beneficiar

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1.918.824

2.654.165

914.369

16.695

17.551

5616

115

151

162

Din venituri proprii.
Nu este cazul
e) Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:
În conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Direcţiile strategice ale sistemului naţional de
biblioteci din România, Biblioteca Judeţeană Mureş are următoarele obiective:
- să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de
bibliotecă judeţeană;
- să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor necesare
utilizării tehnicii moderne şi să faciliteze activităţile de cercetare în biblioteconomie;
- să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor parteneriate
cu instituţii locale de cultură, şcoli, licee, ONG-uri etc.;
- să organizeze, conform calendarului aniversărilor culturale, activităţi pentru comunitatea
pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului bibliotecii în cadrul
comunităţii;
- să diversifice - cantitativ şi calitativ - oferta de servicii pentru utilizatori, care să permită
accesul lărgit la informaţii, atât pe cale tradiţională, cât şi electronică, prin îmbogăţirea şi
eficientizarea mijloacelor tehnice;
- să intensifice măsurile în vederea actualizării şi completării catalogului on-line cu toate
publicaţiile intrate în circulaţie din anul 1990;
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- să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii, prin
abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;
- să extindă cooperarea interbibliotecară, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în vederea
atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul profesional al bibliotecilor
publice europene;
- să stabilească criterii relevante de evaluare a serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu
bibliografia de specialitate;
- să atragă noi surse de finanţare, necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor bibliotecii.
e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul
comunităţii la proiectele incluse în acestea)
Biblioteca Judeţeană Mureş şi-a orientat programele în anii 2010-2012 pe mai multe
direcții distincte, care vizează toate aspectele ce țin de buna desfășurare a activității instituției, a
imaginii ei în comunitate, dotarea tehnică și amenajarea spațiului etc. Defalcată pe programe și
proiecte, activitatea Bibliotecii Județene în perioada la care ne raportăm a fost una foarte intensă,
cu multe realizări și depășiri în expectanțe, mai ales în ceea ce privește fondurile extrabugetare
estimate a fi atrase. Pentru o mai bună înțelegere a stadiului de îndeplinire a celor 8 programe
propuse și aprobate prin proiectul de management, le vom aborda separat:
I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă


au fost informatizate cele 4 filiale de cartier (Aleea Carpați, Tudor, Dâmbu, Cornișa),

toate beneficiind de calculatoare și acces la internet; în plus, 3 dintre filiale au fost incluse în
programul Biblionet, ceea ce înseamnă că au fost dotate inclusiv cu calculatoare pentru public,
imprimante, videoproiectoare, routere wireless etc.;


s-a pus accent pe crearea cadrului necesar eficientizării şi fluidizării serviciului pentru

public, prin oferirea cât mai rapidă şi corectă a informaţiilor solicitate; în acest sens, s-au luat
măsuri privind creşterea ritmului de completare retroactivă a catalogului on-line; s-a finalizat
baza de date cu publicațiile periodice din toate timpurile, iar cărțile curente pot fi regăsite
începând cu anul 1992;


date fiind rezultatele inventarului de la Biblioteca „Teleki-Bolyai” s-a insistat pe

evaluarea financiară a lipsurilor, urmând ca după finalizare să se înceapă evaluarea și clasarea
celor mai valoroase documente deținute; s-a obținut deja acordul unui expert în carte veche - dr.
Florin Bogdan, muzeograf la Muzeul de Etnografie din Reghin;


s-a continuat proiectul „Biblioteca mobilă” în parteneriat cu Penitenciarul Târgu-Mureș.
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a fost în permanenţă actualizată pagina web a bibliotecii, inclusiv cu anunţuri de interes

public, care depăşesc domeniul specific al bibliotecii;


au fost achiziționate: copiator pentru American Corner; sistem de sonorizare şi sistem de

traducere prin căşti pentru sala de conferinţă; achiziţia a 5 e-readere pentru lectură în format
electronic;


s-a urmărit diversificarea ofertei culturale, atât prin continuarea manifestărilor cu caracter

tradiţional, cât şi prin organizarea unor activităţi noi, sub forma unor parteneriate pentru
promovarea lecturii;
II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii


s-au efectuat lucrări de reparații curente și investiții atât la Biblioteca „Teleki-Bolyai”, cât

și la sediul central și la filialele de cartier; astfel, au fost reabilitate biroul directorial,secretariatul,
2 holuri de la intrare la et. III al palatului Culturii, la care se adaugă și sala în care își desfășoară
activitatea compartimentul de catalogare; se derulează reparațiile la cele 5 spații ocupate anterior
de Uniunea Vatra Românească, la et. I, Palatul Culturii; sunt în curs de finalizare lucrările de la
Clădirea Teleki, inclusiv în ceea ce privește sistemele antiincendiu și supraveghere video; a fost
instalată centrala termică la Filiala nr. 1 din Aleea Carpați și urmează să fie instalată și la Filiala
nr. 3 din Dâmbu, unde există deja, din decembrie 2011, și sistemul de supraveghere;


a fost inaugurat Centrul de Resurse American Corner, în parteneriat cu Ambasada

Statelor Unite ale Americii la București; investiția se ridică deja la cca 46.000 dolari;


nu s-au finalizat încă spațiile de la Complexul Parc, din cauza prelungirii lucrărilor de

reabilitare; dar au fost mobilate spațiile aferente sălii de lectură pentru publicații periodice, s-a
achiziționat sistemul de sonorizare și sistemul de traducere prin căști pentru sala de conferințe;


a fost deschisă pentru public Secția de Artă, în cadrul Complexului Parc - 21 august

2012;


a fost deschisă pentru public Biblioteca „Teleki-Bolyai” - 25 august 2012.

III. Biblioteca în era digitizării


s-a continuat proiectul „Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul

studenţilor” prin completarea bazei de date existente cu noi documente;


a fost creată „Biblioteca Digitală Mureş” care cuprinde 54 de documente full-text;

Cartea pentru studenţi - 22 de lucrări; Lucrări despre Biblioteca Judeţeană Mureş - 13 lucrări;
Prezentări - 2 lucrări; Biblioteci digitale - 14 link-uri către baze de date internaţionale. A fost
accesată deja în cursul anilor 2010-2012 din peste 60 de ţări.
IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ
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prin programul „Biblionet - biblioteca în lumea ta” au fost dotate cu echipamente

performante 29 de biblioteci publice din județ, în plus și Biblioteca Județeană, urmând ca în scurt
timp să fie anunțate și rezultatele pentru runda în curs, în cadrul căreia au fost depuse dosarele de
aplicații pentru alte 11 biblioteci și filiale din județul Mureș; sumele obținute în echipamente,
softuri și pregătire profesională însumează 843.955 lei; pentru runda în curs, estimăm un venit de
circa 200.000 lei.


s-a reuşit implicarea unui număr de 9 biblioteci comunale în proiecte de nivel judeţean

sau naţional, pe baza unor parteneriate cu Muzeul Judeţean Mureş (Fotoetnografica - un secol de
istorie în imagini) sau cu asociaţii (Asociaţia Română de Cancer - Grupul Destine Comune);


au fost organizate cursuri de perfecţionare pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din

judeţ, parteneri Biblionet, şi au fost oferite donaţii de carte;


a fost organizată Conferința Națională a ANBPR BiblioPublica - Impactul

transformator al bibliotecii în comunitate (26-28 aprilie 2012).

V. Biblioteca, important centru editorial comunitar


s-a continuat editarea anuarului bibliotecii, Libraria. Studii și cercetări de bibliologie,

ajuns la numărul 10 / 2011; a fost elaborat dicționarul personalităţilor mureşene din domeniile
socio-umane, cultură, artă, sport - Portrete mureșene, care însumează circa 750 de pagini și
urmează să fie identificate resursele necesare tipăririi; este în curs editarea dicţionarului
personalităţilor mureşene, în limba maghiară, preconizat a fi predat la finalul anului 2012; este
finalizat dicţionarul biobibliografic al bibliotecarilor mureşeni, urmând să fie identificate fonduri
pentru publicare - în cursul anului 2012.
VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene Mureş ca important centru cultural şi ştiinţific


a fost întocmită documentația necesară în vederea includerii anuarului Libraria în baza

de date CNCSIS; pe baza dosarului depus, anuarul a fost inclus în Categoria C; ulterior, a fost
inclus în baza de date EBSCO;


au fost create organisme științifice de evaluare a anuarului, din specialiști în domeniile

care se regăsesc în anuar - biblioteconomie, istorie, literatură - atât din țară, cât și din străinătate,
pentru a evalua și a conferi autoritate studiilor publicate.
VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic


au fost atrași noi colaboratori pentru anuarul bibliotecii - Republica Moldova, Italia,

Ungaria, Albania;
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s-a continuat şi intensificat schimbul interbibliotecar de publicaţii cu biblioteci şi instituţii

de cultură din străinătate;


s-au continuat demersurile în vederea completării fondului de carte de la bibliotecile

„Târgu-Mureş” din Chişinău şi „Ion Minulescu” din Nürnberg.
VIII. Conferirea unor distincţii anuale


a fost continuată tradiția conferirii unor distincții pentru:
- cititori - „Cel mai fidel cititor;”
- bibliotecari şi biblioteci - „Bibliotecarul anului,” „Biblioteca anului;”
- personalităţi marcante ale vieţii culturale locale - Diploma „Pro Libro Senator.”
e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în

funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)
O evaluare a programelor şi proiectelor Bibliotecii Judeţene derulate în anii 2010-2012 a
fost prezentată mai pe larg la pct. b.1. O analiză succintă a acestora dovedeşte faptul că
obiectivele propuse au fost în mare parte atinse, iar cele care încă nu au fost realizate se
datorează unor factori obiectivi: scăderea personalului, reducerile bugetare, nefinalizarea la timp
a unor lucrări.
O parte din proiectele propuse sunt încă în derulare, deoarece necesită o durată mai lungă şi
vor fi continuate şi în anii următori: completarea catalogului on-line, completarea Bibliotecii
digitale, amenajarea spaţiului de la Complexul Parc, posibilă abia după finalizarea lucrărilor de
renovare, lucrările de restaurare de la Clădirea Teleki, Biblionet etc.
e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu
subvenţia/alocaţia primită
Având ca reper prevederile proiectului de management, în care erau identificate unele
oportunităţi de finanţare, în completarea resurselor bugetare alocate de către Consiliul Judeţean
Mureş, tabelul următor evidenţiază sumele obţinute şi ponderea lor.

Programul /
proiectul

Scopul

Biblioteca
Judeţeană,
coordonator al
activităţii reţelei
bibliotecilor

Modernizarea
reţelei
bibliotecilor
publice din
judeţ

Beneficiari

29
comunități
locale, plus
Biblioteca

Perioada

20102012

Finanţarea
(subvenţie
alocaţie şi
surse atrase /
venituri
proprii)

Observaţii

Proiectul se
840.068,53 lei dezvoltă şi în anul
(echipamente, în curs; estimăm o
softuri
şi
valoare de
instruire).
200.000 lei
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publice din judeţ

Județeană

pentru cele 11
biblioteci
propuse în 2012

- Biblionet Modernizarea şi
diversificarea
serviciilor de
bibliotecă

Dezvoltarea
colecțiilor
bibliotecii

Crearea
Centrului de
Resurse
American
Corner
Parteneriat în
cadrul
Programului
Marai

Comunitatea
târgumureşea
nă

Comunitatea
târgumureşea
nă

20102012

148.726

20112012

25.200

TOTAL

1.013.994,53

Proiectul continuă
pe perioadă
nedeterminată
Proiectul continuă
pe perioadă
nedeterminată

e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:
Nr.
crt.
1.

2.

Programul
Reparaţii
curente 2012
Dezvoltarea
colecţiilor
Reparaţii
curente
2010-2012

Tipul
proiectului
Proiecte mici

Proiecte medii

Servicii pentru
comunitate
3.

Biblioteca
Judeţeană,
coordonator al
activităţii reţelei
bibliotecilor
publice din judeţ

Proiecte mari

Numărul
proiecte
2

de Costuri
40.000

Numărul total al
beneficiarilor
Comunitatea

1

25.200

2

111.279

Comunitatea

1

100.360

Comunitatea

1

Comunitatea
840.068,53

Modernizarea şi
diversificarea
serviciilor de
bibliotecă
Modernizarea
spaţiilor
bibliotecii
Dezvoltarea
colecţiilor

Total

1

148.726 lei

Comunitatea

1

2.869.409

Comunitatea

1
10

411.957

Comunitatea

4.546.999,53
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Pentru o imagine clară a activităţii Bibliotecii Judeţene Mureş în anii 2010-2012 - din punct
de vedere financiar, cultural, al impactului etc. - considerăm ca fiind relevante următoarele
criterii şi indicatori de performanţă, aşa cum apar în tabelul de mai jos. O situaţie comparativă pe
anii 2009-2011, în condițiile în care pentru anul în curs, 2012, datele nu sunt finalizate decât
până la nivelul lunii august, demonstrează creşterile şi descreşterile înregistrate.
În obţinerea unor rezultate reale, trebuie să ţinem seama de modul în care Biblioteca
Judeţeană Mureş a funcţionat în anii 2010-2012, de durata şi amploarea lucrărilor de renovare a
spaţiilor: Biblioteca Teleki-Bolyai - parțial închisă în 2010, inaccesibilă pentru public în 20112012; Secţia de Artă - închisă din 2011; American Corner - inaugurat doar la 27 octombrie 2011.
În plus, menţionăm şi lucrările realizate în Palatul Culturii, inclusiv în spaţiile bibliotecii, pentru
modernizarea sistemului de încălzire centrală, ceea ce a îngreunat accesul în clădire, a creat un
uşor disconfort pentru studiu şi a impus o regândire a programului de activităţi culturale ale
instituţiei.
De asemenea, menţionăm şi inventarele care au fost realizate la unele secţii ale bibliotecii:
iulie-august 2011 - Sala de Lectură Generală; iulie-august 2011 - Cartea Tehnică (ambele
inventare au fost realizate cu sprijinul studenţilor şi masteranzilor de la Universitatea „Petru
Maior”, care şi-au desfăşurat practica de final de an); închiderea a trei din cele 4 filiale ale
bibliotecii pe toată durata lunii august 2011 pe fondul efectuării concediului de odihnă a
angajaţilor; închiderea Sălii de lectură documentară pentru renovare - octombrie 2011-ianuarie
2012.
Evoluţia criteriilor şi indicatorilor de performanţă privind activitatea
Bibliotecii Judeţene Mureş pe anii 2009 - 2011

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumire criterii şi
indicatori de performanţă

2009

2010

2011

Iulie 2012
Procentaj
2009-2011
-

I. Personalul Bibliotecii
Judeţene
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61

61

61

- de conducere
- de specialitate
- administrativ
- de întreţinere
Participanţi la cursuri de
perfecţionare
Participanţi la manifestări
culturale
- naţionale
- internaţionale

5
51
5
6
15

5
45
5
6
40

5
45
6
5

30

266,66 %

20

5
45
5
6
38
(14+24)
27

79

62

395%

15
5

22
5

55
22

37
25

366,66 %
440 %
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9.
10.
11.
12.
13.

II. Colecţiile Bibliotecii
Judeţene Mureş - total
Total volume intrate în anul…
din care:
- tipărite
- documente audiovizuale /
colecţii electronice
- achiziţionate
- donaţii

21.
22.
23.

III. Utilizarea fondurilor
Bibliotecii Judeţene
Număr utilizatori activi
Număr utilizatori reînscrişi /
vizaţi
Număr utilizatori nou înscrişi
Frecvenţa
Total documente consultate
Vizite per bibliotecar
Documente împrumutate per
bibliotecar
Număr bibliotecari
IV. Activităţi culturale
- activităţi cu publicul
- expoziţii
Număr beneficiari

24.
25
26.
27.
28.

V. Costuri înregistrate
Cheltuieli pe utilizator
- din subvenţii
- din alocaţii
Venituri totale din care:
- subvenţii / alocaţii

29.
30.

Cost per vizită
Cost per împrumut

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

930.384

937.742

947.086

957.530

101,80%

7.358

9.344

10.444

5.907

141,94 %

6.813
545

9.243
101

8787
285

5.907
-

128,97 %
52,29 %

4.762
2.596

5.517
3.827

6.029
4.415

4.036
1.871

126,60 %
170,06 %

16.920
13.780

16.695
13.356

17.551
13.274

9.135
7.085

103,72 %
96,32 %

3.339
164.925
280.631
3.665
6.236,24

4.277
153.613
321.290
3.572
7.471,86

2.050
89.776
189.590
2.301
4.861,28

136,21 %
109,86 %
119,44 %
114,96 %
125 %

45
347
105
242
12.834

45
354
110
244
16.482

43
413
169
244
16.625

39
255
102
153
11.160

135,09
135,09

114,93
114,93
1.918.842
1.918.842

151,22
151,22
1.648.275
1.648.275

914.369

8,58
5,05

10,73
5,13

-

3.140
139.815
268.977
3.107
5.977,26

2.285.788
2.285.788
-

119,02 %
160,95 %
100,82 %
129,44 %

-

-

-

Alte criterii relevante pentru activitatea Bibliotecii Județene în anii 2010-2012. Precizăm
faptul că indicii pentru anul 2012 vor fi calculați la finalul anului calendaristic:
Indicele de lectură a populaţiei = Total documente de bibliotecă consultate
Total populaţia municipiului
2010 - 280.631 / 145.943 = 1,92
2011 - 321.290 / 145.943 = 2,20
Indicele de lectură a utilizatorilor bibliotecii = Total documente consultate
Total utilizatori înscrişi
2010 - 280.631 / 16.695 = 16,80
2011 - 321.290 / 17.551 = 18,30
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Indicele de circulaţie a fondului de carte = Total documente consultate
Total fond de documente
2010 - 280.631 / 941.179 = 0,29
2011 - 321.290 / 951.623 = 0,33
Indicele de atragere a populației la lectură = Total utilizatori activi
Total populația municipiului
2010 - 16.695 / 145.943 = 11,5 %
2011 - 17.551 / 145.943 = 12 %
e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului
Prin ofertele de servicii şi prin parteneriatele încheiate, Biblioteca Judeţeană a reuşit în
cursul anului 2011 să atragă spre bibliotecă mai mulţi utilizatori, nu doar spre lectură, ci şi spre
activităţile culturale propuse publicului larg. Fie că s-au desfăşurat la sediul bibliotecii, la filiale
sau în alte locaţii, numărul mare al celor care au răspuns afirmativ invitaţiilor noastre a crescut
comparativ cu anul precedent. Situaţia se prezintă astfel:
2009

2010

2011

August
2012

Procentual
2009-2011

12.843

16.482

16.625

11.160

129,44 %

Comparativ cu anul 2009, se înregistrează în 2011 o creștere cu 129,44 de procente. Dacă,
pe baza unui algoritm simplu, încercăm să identificăm numărul beneficiarilor pe primele 8 luni
ale fiecărui an, vom avea următoarea situație, aferentă perioadei de raportare 2010-2012:
August
2010

August
2011

Procentual
2011-2011

August
2012

Procentual
2011-2012

10.988

11.084

100,87 %

11.160

100,68 %

Cifrele statistice arată o evoluție constantă, cu o ușoară diferență de câteva procente, care
se va definitiva abia la finalul anului în curs. Considerăm însă că este un pas important pentru
evaluarea calitativă a ofertei culturale a Bibliotecii Judeţene, care ne arată că serviciile și
activitățile culturale sunt apreciate de publicul local.
e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din
misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz
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Programul minimal aprobat de către Consiliul Judeţean Mureş a prevăzut pentru perioada
de raportare un număr de 202 activități culturale; în realitate, numărul lor a depășit cu mult
această ofertă, însumând în cei trei ani, până la finalul lunii august 2012, 1.369 activităţi, din
care 486 cu public şi 883 expoziţii. Amintim și Conferința BiblioPublica din aprilie 2012.
Impactul ofertei culturale a Bibliotecii Judeţene este dovedit de numărul mare al
participanţilor, care se ridică în perioada de raportare - ianuarie 2010 - august 2012 - la 57.110
de persoane.
e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz
Oferta variată de servicii oferite de Biblioteca Judeţeană utilizatorilor s-a îmbunătăţit în
acest an în două direcţii:
a. Continuarea completării retroactive a catalogului bibliotecii - care permite căutarea în
baza de date a titlurilor intrate în colecţii începând cu anii 1992-1993; de asemenea, în anul 2011
a fost început procesul de introducere în baza de date a cărţilor din fondul tradiţional, publicate
înainte de anul 1940;
b. Dezvoltarea Bibliotecii Digitale Mureş - în toate cele 5 componente - care se constituie
din: 1. Biblioteca digitală propriu-zisă - 54 de documente full-text, în diferite formate (word,
pdf, imagine, sunet, html), permite accesarea, descărcarea şi lecturarea simultană de pretutindeni
a fişierelor. Selecţia documentelor incluse în Biblioteca digitală a fost realizată pe baza
consultării specialiştilor în domeniile reprezentative pentru fiecare titlu şi are la bază un formular
prin care autorul sau autorii conferă Bibliotecii Judeţene drept deplin de folosire a produsului lor
intelectual; 2. Cartea pentru studenţi - 22 de lucrări privind istoria medie a României, ca
rezultat al proiectului „Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor”, cu
finanţare obţinută din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional; 3. Lucrări despre
Biblioteca Judeţeană Mureş - în iunie 2012 existau 13 lucrări; 4. Prezentări - 2 lucrări în
format pps şi pdf, realizate de bibliotecari mureşeni; 5. Biblioteci digitale - 14 link-uri către
baze de date internaţionale.
Din aceste considerente, se poate spune că, datorită informatizării, Biblioteca Judeţeană
Mureş este la dispoziţia cititorilor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%)
Biblioteca Judeţeană are în folosinţă două săli de lectură: Sala de Lectură Generală „Mihai
Eminescu” (etaj II) pentru carte curentă şi Sala de Lectură pentru Periodice sau Documentară
(etaj III), destinată studiului publicaţiilor periodice şi a cărţilor vechi (publicate până în anul
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1940). Pentru a putea avea o imagine asupra modului şi capacităţii la care sunt folosite sălile de
lectură, ţinem seama de următorii indicatori:

Număr locuri săli de lectură
Total vizite la sălile de lectură
Total zile lucrătoare
Vizite pe zi la sala de lectură
Indice de ocupare a sălilor de lectură

2010
112
22.212
260
85,43
76,27%

2011
112
20.716
260
79,67
71,12%

Iulie 2012
112
24.363
172
141,65
126%

Subliniem însă anumite aspecte specifice de care trebuie să ţinem seama în calcularea
indicelui de ocupare a sălilor de lectură:
- în cadrul unei vizite la sala de lectură, utilizatorul poate petrece o oră sau mai multe,
interval în care poate solicita unul sau mai multe documente;
- în special în perioada sesiunilor studenţeşti, sălile de lectură oferă condiţiile ideale pentru
studiu, studenţii folosind fie publicaţiile bibliotecii, fie cursurile universitare, fie internetul;
- foarte solicitată în perioada verii este curtea interioară, amenajată în urmă cu 5 ani;
accesul nu este contorizat, intrarea fiind liberă;
- accesul la calculatoarele obţinute prin programul Biblionet se realizează pe baza unui
regulament care permite sesiuni de câte o oră; în cazul în care nu există solicitări sau utilizatori
care aşteaptă eliberarea staţiei de lucru, sesiunea se prelungeşte, fiind înregistrat un singur
utilizator;
- pe parcursul anului 2011, ambele săli de lectură au fost închise temporar (iunie-iulie,
inventar la Sala de Lectură Generală şi noiembrie-15 ianuarie 2012 lucrări de renovare la etajul
III al bibliotecii, ceea ce a dus implicit la blocarea accesului în sală).
f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de
management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate
Pentru următoarea perioadă de management, respectiv iulie - decembrie 2012, în vederea
eficientizării activităţii, a modernizării serviciilor oferite către comunitate şi a consolidării rolului
Bibliotecii Judeţene ca centru de coordonare al vieţii culturale şi ştiinţifice locale, ne propunem
următoarele obiective. Precizăm faptul că toate sunt în curs de derulare și că vor fi finalizate
până la sfârșitul lunii decembrie 2012.
Programe

Proiecte

Program I.
Modernizarea spaţiilor
bibliotecii

Finalizare lucrări de restaurare
clădire Biblioteca Teleki

Buget
solicitat
329.000

Buget
aprobat
329.000

Surse
proprii
0
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Restaurare
picturi
Biblioteca Teleki

Program II.
Modernizarea
serviciilor bibliotecii
Program III.
Reparaţii curente

Program IV.
Dezvoltarea colecţiilor

murale

224.000

224.000

0

Încălzire centrală Filiala nr. 3
Dîmbu Pietros

12.000

12.000

0

Realizarea
unui
sistem
monitorizare video centralizat
Biblioteca Teleki

de
la

35.000

0

0

informatic

65.000

65.000

0

Reparaţii depozit carte veche, 3
depozite publicaţii periodice, sala de
lectură periodice
Reparaţii curente urgente la
instalaţia apă, gaz, canalizare

120.000

0

0

1.000

1.000

0

Achiziţie de cărţi, publicaţii şi
materiale

138.000

138.000

0

0

0

12.600

5.000

0

0

30.000

0

0

Editarea dicţionarului personalităţilor
mureşene, în limba maghiară, vol. 1

45.000

0

0

Editarea
biobibliografic
mureşeni

1.500

0

0

1.005.500

769.000

12.600

Achiziție
bibliotecă

program

Parteneriat în Programul Marai
Program V.
Biblioteca - centru
editorial comunitar

Editarea anuarului Libraria nr. 11
/ 2012
Editarea dicționarului Portrete
mureșene

al

dicţionarului
bibliotecarilor

TOTAL

f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat
pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
Tabel valori de referinţă 2009-2012 (lei)
Categorii de
investiţii în
proiecte

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
din perioada anul
2010

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse pentru anul
2011

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse pentru anul
2012

Mici
Medii
Mari

între 1.000 - 35.000
între 35.001 - 100.000
peste 100.001

- între 1.000 - 50.000
- între 50.001 - 125.000
- peste 125.001

- între 1.000 - 50.000
- între 50.001 - 125.000
- peste 125.001
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f.2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat
pentru următoarea perioadă de raportare a managementului
Pentru centralizarea programelor și proiectelor care vor fi finalizate până la sfârșitul anului
2012, o imagine clară poate oferi tabelul de mai jos:
Tabelul investiţiilor în programe
Categorii de
investiţii
în proiecte

Programe
Program I. Modernizarea spaţiilor
bibliotecii
Program II. Modernizarea serviciilor
bibliotecii
Program III.
Reparaţii curente
Program IV.
Dezvoltarea colecţiilor
Program V.
Biblioteca - centru editorial comunitar

Nr. de proiecte
în perioada iuliedecembrie 2012

Investiţie în
proiecte
în anul 2012

3

53.000

2

553.000

1

65.000

1

1.000

1
1

120.000
12.600

1
4

138.000
81.500

Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari

Total perioada septembrie-decembrie 2012
Total proiecte 2012
14
1.024.100
Din care:
Surse atrase

12.600

Buget aprobat

769.000

Buget solicitat

1.005.500

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe
categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat
pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;
Nu este cazul
f.4.

Proiecţia

obiectivelor

pentru

următoarea

perioadă

de

raportare

a

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management
În proiectul de management pentru perioada 2009-2012, au fost propuse şi aprobate de
către Consiliul Judeţean Mureş opt programe care sintetizează activitatea Bibliotecii Judeţene din
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punct de vedere cultural, al utilizării spaţiilor, al modernizării. Pe durata mandatului de
management - 2010 - august 2012 - o parte dintre obiectivele propuse în cadrul programelor au
fost realizate şi evidenţiate ca atare la pct. b.1.; o parte din ele se pot realiza doar în durată lungă,
pe parcursul mai multor ani.
Tabelul de mai jos evidenţiază acele programe şi proiecte propuse, care au fost
iniţiate deja, dar care necesită o perioadă mai îndelungată de finalizare:

Program I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Numele proiectului

Observaţii

Completarea retroactivă a catalogului on-line al
bibliotecii cu titlurile intrate în circulaţie în
intervalul 1990-1995

A fost stabilită o machetă de descriere de
bază şi la toate secţiile se introduce
retroactiv fondul de carte.

Completarea catalogului de carte veche
românească şi străină şi începerea demersurilor în
vederea evaluării şi clasării fondului

S-a demarat deja procedura de evaluare
financiară a lipsurilor înregistrate la
Biblioteca Teleki, urmând ca ulterior să se
continua cu evaluarea și clasarea bunurilor
existente la sediul central şi la Biblioteca
„Teleki-Bolyai.”

Continuarea proiectului „Biblioteca mobilă”

Atât prin parteneriatul cu Penitenciarul
Târgu-Mureş, cât şi cu alte instituţii

Program II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii
A. Amenajarea spaţiului de la Hotel Parc, conform necesităţilor de funcţionare a bibliotecii
4.
5.

6.

Inaugurarea sălii multimedia, cu acces la internet
pentru utilizatori
Inaugurarea sălii de conferinţe, pentru
necesităţile bibliotecii, dar şi ale comunităţii
Modernizarea spaţiilor bibliotecii

Dotările au fost obţinute prin proiectul
Biblionet
Au fost deja achiziționate sistemele de
sonorizare și de traducere prin căști
Renovarea sălii de lectură documentară și
a depozitelor de la et. III, două săli de la
etajul II (legătorie şi informatizare)

Program III. Biblioteca în era digitizării
7.
8.

Completarea „Bibliotecii Digitale Mureş”
Continuarea proiectului „Mai aproape de lectură:
biblioteca publică în serviciul studenţilor”

Prin obţinerea acordului din partea mai
multor autori în vederea publicării
Prin completarea bazei de date cu mai
multe documente

Program IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii
reţelei bibliotecilor publice din judeţ
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9.

„Biblionet - biblioteca în lumea ta” - implicarea
Bibliotecii Judeţene în modernizarea reţelei
bibliotecilor publice, întocmirea documentaţiei şi
implementarea proiectului

Includerea unor noi biblioteci în proiect;
se așteaptă rezultatele pentru cele 11
biblioteci și filiale propuse pentru runda în
curs

Program V. Biblioteca, important centru editorial comunitar
10.

Editarea anuarului Bibliotecii Judeţene Mureş,
Libraria

Volumul XI din 2012

11.

Elaborarea dicţionarului personalităţilor mureşene
din domeniile socio-umane, cultură, artă, sport etc.

Tipărirea dicţionarului, textul este finalizat
și însumează 750 pagini

12.

Editarea
dicţionarului
bibliotecarilor mureşeni

Dicţionarul a fost realizat şi este în faza de
corectură.

13.

Editarea dicţionarului personalităţilor mureşene, în
limba maghiară

biobibliografic

al

Primul volum va fi finalizat la sfârșitul
anului 2012

Program VI. Conferirea unor distincţii anuale

14.

Continuarea tradiţiei de a conferi anual distincţii Premierea celor mai fideli cititori şi a
pentru: cititori; bibliotecari şi biblioteci; Diploma celor mai active biblioteci; acordarea de
„Pro Libro Senator”
diplome de onoare personalităţilor locale

f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz
Analiza SWOT determină gradul de realism a programelor şi proiectelor propuse a fi
realizate în următoarea perioadă de management. Evidenţierea punctelor tari / slabe, a
oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor Bibliotecii Judeţene
constituie un punct de plecarea în stabilirea priorităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru
implementarea lor.

Puncte tari

- Biblioteca Judeţeană este un centru cultural cu îndelungată tradiţie, care în
anul 2013 aniversează centenarul;
- beneficiază de încrederea comunităţii, care utilizează deja de serviciile
oferite şi se adresează bibliotecii pentru rezolvarea problemelor profesionale sau
personale;
- informatizarea constituie un avantaj, iar accesul gratuit la internet conferă
un sprijin real pentru toţi acei locuitori care nu au acces de acasă la informație;
- crearea Centrului Judeţean de Formare Profesională - prin cei doi traineri
Biblionet - constituie un avantaj, în sensul în care, odată amenajată o sală de
cursuri, vor fi livrate cursuri gratuite pentru comunitate;
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- oferta de carte - o colecție care însumează aproape 1 milion de documente și
menține Biblioteca Județeană în fruntea listei celor mai mari biblioteci județene răspunde necesităţilor exprimate de toate categoriile socio-profesionale, fără
deosebiri legate de apartenenţa etnică, religioasă, politică etc.;
- organizează informaţia pe criterii clare de domenii și nivele de competență
și asigură acces nediscriminatoriu la informaţie;
- oferă suportul infodocumentar pentru învăţarea şi cercetarea ştiinţifică, în
condițiile în care peste jumătate dintre utilizatorii activi ai bibliotecii sunt elevi și
studenți;
- crearea Bibliotecii Digitale permite accesarea simultană a mai multor
documente de interes general;
- profesionalismul şi diversitatea specializării angajaţilor, garanţie că fiecare
solicitare va fi tratată cu seriozitate şi competenţă;
- Biblioteca Judeţeană editează deja lucrări de specialitate, bine cotate la nivel
ştiinţific naţional şi internaţional, ceea ce îi conferă un statut aparte în rândul
bibliotecilor judeţene din ţară;
- beneficiază de mai mulţi ani de un site propriu, care îi permite să fie în
legătură permanent cu utilizatorii;
- existenţa catalogului on-line permite căutarea 24 de ore din 24 în baza de
date a bibliotecii;
- bună colaborare cu autorităţile judeţene în vederea obţinerii sprijinului
logistic, financiar, de consiliere necesar;
- atragerea și implicarea directă a comunității în susținerea activității
Bibliotecii Județene prin crearea Asociației „Prietenii Bibliotecii” Mureș.

Puncte slabe

- lipsa unui specialist în domeniul investiţiilor, acest serviciu fiind asigurat de
către Consiliul Judeţean Mureş;
- capacitate redusă de atragere de resurse (umane, materiale, financiare);
- scăderea numărului persoanelor angajate şi, implicit, creşterea volumului de
responsabilităţi care revine fiecărui angajat, ceea ce duce la estomparea
creativităţii;
- imposibilitatea sporirii colectivului, ceea ce va crea probleme foarte mari în
condiţiile inaugurării noilor spaţii oferite bibliotecii.

Oportunităţi

- dezvoltarea unor module de formare profesională în cadrul Centrului
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Judeţean de Formare profesională, altele decât cele prevăzute în cadrul
proiectului Biblionet;
- posibile parteneriate cu structuri ale autorităţilor locale în vederea realizării
unor proiecte comune, în cadru mai larg, naţional (exemplu: completarea
formularelor pentru APIA în cadrul bibliotecilor partenere în Biblionet);
- parteneriate cu asociaţii culturale sau cu instituţii de cultură de pe raza
judeţului - muzee, teatre, centre şi asociaţii culturale - şi cu instituţii de
învăţământ de toate nivelele: universităţi, licee, şcoli generale, grădiniţe;
- dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin preluarea spaţiului oferit de
Consiliul Judeţean la Complexul „Parc”;
- modernizarea serviciilor oferite prin completarea Bibliotecii Digitale Mureș,
a catalogului on-line;
- continuarea proiectului Biblionet prin includerea unor noi biblioteci în
rundele următoare sau a rundelor de înlocuire a calculatoarelor existente;
- piaţă largă de utilizatori, datorată și atitudinii flexibile în relaţia cu
comunitatea;
- capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de colaborare,
care nu implică automat cheltuirea unor fonduri generoase;
- capacitatea de a diversifica serviciile de lectură prin utilizarea noilor
tehnologii în activităţile de evidenţă, prelucrare, precum şi în cele privind
accesarea informaţiilor, prin crearea de servicii speciale pentru persoane cu
dizabilităţi.
Ameninţări

- politica de resurse umane afectează grav dezvoltarea serviciilor de
bibliotecă;
- resurse financiare reduse, în conformitate cu politica fiscală adoptată la
nivel naţional, din cauza crizei economice;
- scăderea numărului de utilizatori la nivelul sistemului naţional de biblioteci
publice;
- absenţa programelor naționale sau internaționale de investiţii pentru spaţii şi
dotări;
- piaţă fluidă cu tendinţe de scădere a consumului de carte în raport cu
celelalte oferte de informare şi de ocupare a timpului liber.
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f.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind
indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor
Biblioteca Județeană Mureș a beneficiat în ultimul timp de o extindere apreciabilă a
spațiilor destinate colecțiilor; pe lângă spațiile date în folosință în cadrul Complexului Parc, atât
la parterul clădirii, cât și la subsol, biblioteca a primit în cursul anului 2011 și spațiul ocupat
anterior de Uniunea Vatra Românească, situat la etajul I al Palatului Culturii, în aripa stângă a
clădirii, ocupată de bibliotecă. Odată cu amenajarea şi darea în folosinţă a spaţiilor amintite, care
se află deja în curs de renovare, Biblioteca Judeţeană se va extinde şi va diversifica oferta de
servicii.
Modul de ocupare și folosire a noilor spații ține seama de nevoile fiecărei secții a
bibliotecii; reorganizarea a fost în așa fel gândită, încât fiecare secție să dobândească un spațiu în
plus, în vederea extinderii. Astfel, o imagine de ansamblu asupra modului de folosire a noilor
spații relevă următoarea situație:
Parterul Complexului „Parc” - în noile spaţii vor funcţiona:


Sala multimedia - cu 10 calculatoare obținute deja prin programul Biblionet, prin care se

va asigura accesul gratuit, permanent la internet;


Secţia de artă, precum și o Sală de vizionări și audiții, aferentă secției de artă, care va

fi dotată cu 1 televizor, combină muzicală - deja existente - calculator etc., și în care vor putea
fi auzite / văzute toate documentele pe suport electronic existente în colecțiile bibliotecii
județene;


Biblioteca juridică - ce va funcționa ca și anexă a Sălii de lectură pentru periodice și va

fi constituită din totalitatea monitoarelor oficiale și a colecțiilor de legi;


Sala de lectură pentru publicaţii periodice - beneficiază de o sală mare, cu 6 locuri de

studiu, la care se adaugă alte 6 cabinete individuale de studiu, dotate cu birouri, acces la
internet;


Sala de conferințe - cu circa 100 de locuri capacitate, dotată cu un depozit pentru

adăpostirea diverselor dotări; sala va beneficia de un sistem de sonorizare performant, precum
și de un sistem de traducere prin căști, ambele achiziționate deja în cursul anului 2011; ecranul,
videoproiectorul și calculatorul necesar sunt deja asigurate de bibliotecă prin programul
Biblionet;


Centrul de Resurse American Corner - funcţionează deja din 27 octombrie 2011 și este

dotat cu 3 calculatoare, o multifuncțională care include scanner, copiator și fax, aparat de
fotografiat etc. Toate cheltuielile necesare dotării, inclusiv mobilierul și documentele din
colecții, au fost achiziționate din bugetul oferit de Ambasada SUA la București.
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Subsolul Complexului „Parc” - noile spaţii vor fi amenajate ca depozite pentru colecțiile
Bibliotecii Județene, inclusiv pentru Depozitul Legal.
Spațiile de la etajul I al bibliotecii (fosta Uniune Vatra Românească) - din cauza unor
modificări în structura spațiilor Palatului Culturii - avem în vedere instalarea liftului și
necesitatea eliberării culoarelor de trecere spre Palat - se impune o reorganizare a serviciilor și
sălilor aferente. Astfel, în spațiul de la etajul I vor funcționa: Serviciul financiar-contabil;
Serviciul de Evidenţă, prelucrare şi dezvoltare a colecţiilor; Compartimentul metodic; magazia.
Vor fi reorganizate: Sala de lectură documentară, cu depozite de carte veche (cărţi
publicate până în 1940); la subsolul clădirii vor fi extinse depozitele aferente Sălii generale de
lectură.
Activităţile de renovare, reorganizare şi mutare a fondurilor vor constitui impedimente în
accesul în clădire în viitorul apropiat; în plus, vor exista cu siguranţă perioade în care vom
solicita acordul Consiliului Judeţean în vederea sistării, pe perioadă determinată, a accesului
publicului în clădire.

Partea a II-a
Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate,
după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă (după caz).
Pentru eficientizarea activităţii instituţiei, modernizarea serviciilor oferite utilizatorilor şi
amenajarea spaţiilor existente sau nou atribuite Bibliotecii Judeţene Mureş, în următoarea
perioadă de raportare - până la finalul anului 2012, ca o completare la prevederile proiectului de
management aprobat în anul 2009 - ne propunem să realizăm următoarele proiecte. Precizăm
faptul că acele proiecte aprobate deja, dar care necesită o perioadă mai îndelungată de finalizare,
vor fi continuate.

Programe

Program I.
Modernizarea şi
diversificarea
serviciilor de
bibliotecă

Proiecte
„Biblioteca mobilă” - încheierea de noi
parteneriate - avem în vedere Spitalul
Călugăreni pentru organizarea unei biblioteci
în incintă
Livrarea de cursuri gratuite pentru
bibliotecarii din învăţământ şi comunitate prin Centrul Judeţean de Formare
profesională (trainerii Biblionet)
Achiziție program informatic bibliotecă

Buget
necesar
0

Buget
aprobat
0

Surse
proprii
0

0

0

0

65.000

65.000
0
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Program II.
Modernizarea
spaţiilor bibliotecii

Program III.
Biblioteca - centru
editorial comunitar

Program IV.
Dezvoltarea
colecţiilor

Restaurare
Teleki

picturi

murale

Biblioteca

224.000

224.000

0

Renovări la spaţiile bibliotecii din Palatul
Culturii - etajul III (sala de lectură, depozite),
şi a două săli de la etajul II (legătorie şi
informatizare)

120.000

0

0

Realizarea unui sistem de monitorizare
video centralizat la Biblioteca Teleki

35.000

0

0

Finalizarea lucrărilor de renovare de la
Clădirea Teleki şi redeschiderea bibliotecii

329.000

329.000

0

Instalarea sistemului de încălzire centrală
la Filiala nr. 3 din cartierul Dâmbu

12.000

12.000

0

Editarea anuarului Bibliotecii Judeţene
Mureş, Libraria - vol. XI din 2012

5.000

0

0

20.000

0

10.000

Editarea dicţionarului biobibliografic al
bibliotecarilor mureşeni

1.500

0

0

Editarea dicţionarului personalităţilor
mureşene, în limba maghiară

35.000

0

10.000

138.000

138.000

0

0

0

12.600

768.000

32.600

Editarea dicționarului Portrete mureșene

Achiziţie de cărţi, publicaţii şi materiale

Parteneriat în Programul Marai

Total

984.500
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