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OLIMPIA BRATU

A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri
privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:
1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează
aceleiași comunități;
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj oferă acces la informație și cultură în comunitatea
gorjeană de peste 80 de ani. În contextul cultural local, serviciile culturale oferite de bibliotecă se adaugă
celor puse la dispoziție de instituțiile culturale de subordonare județeană și municipală din Târgu Jiu:
Muzeul Județean “Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Ansamblul Profesionist
“Doina Gorjului”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul de
Cercetare și Documentare “Constantin Brâncuși”, Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”. Fiecare dintre
instituțiile enumerate are propriul domeniu de activitate, misiune și obiective specifice care cuprind de la
protejarea, promovarea și revitalizarea patrimoniului cultural local, atât material, cât și imaterial, până la
artele spectacolului.
Toți actorii culturali instituționali prezentați se adresează comunității, în general, cu segmentări
pe categorii de grupuri țintă specifice. Biblioteca Județeană a stabilit și consolidat de-a lungul timpului
relații de colaborare cu acestea, scopul fiind diversificarea serviciilor oferite în comunitate prin programe,
proiecte și acțiuni adaptate la nevoile identificate.
În domeniul lectură publică – biblioteci, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj are un important
rol în coordonarea metodologică a sistemului de biblioteci publice din județ (61 biblioteci comunale și 8
biblioteci municipale/orășenești – Biblioteca Municipală Motru, Bibliotecile orăşeneşti Bumbeşti Jiu,
Novaci, Tismana, Turceni, Târgu Cărbuneşi şi Ţicleni). Bibliotecile şcolare şi Biblioteca „Tudor Arghezi” a
Universităţii Constantin Brâncuşi completează oferta acestui domeniu, acoperind domenii cerute de
publicul căruia se adresează.
Cele mai reprezentative organizații nonguvernamentale din domeniul cultural sunt Uniunea Artiștilor
Plastici- Filiala Gorj, Uniunea Arhitecților din România - Filiala Gorj, Uniunea Scriitorilor din România, care deși nu
are o filială în județ, are membri importanți care își desfășoară activitatea aici, Cenaclul Columna, Asociația
Filolibris-Prietenii Bibliotecii.
Toate organizațiile prezentate sunt, de regulă, colaboratori și parteneri în proiectele bibliotecii, nu există
o concurență în serviciile oferite deoarece acestea sunt complementare, fiecare instituție sau organizație are un
domeniu cultural specific în care își desfășoară activitatea.

2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări)
Mediul intern
Resurse

+ S(trenghts) – Puncte Tari (Avantaje)

Fizice: Spații:
– sediu propriu situat central, 2 filiale (una
specializată pentru copii, cu ludotecă), secție de
artă.
-sediul central extins prin noile spații realizate în
mansardă - spații destinate comunității (sală de
conferințe, întâlniri, spațiu pentru instruirea
comunității) – investiție realizată de Consiliul
Județean Gorj, 2017-2019
- secția de artă, Casa memorială Iosif Keber, va
fi restaurată prin proiectul ”Conservarea,
restaurarea și valorificarea turistică și
culturală a Casei memoriale Iosif Keber”,
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- W(eakneses) – Puncte Slabe (Slăbiciuni,
Dezavantaje)
Spații:
–depozitul sălii de lectură și-a atins capacitatea
maximă;
-spațiu inadecvat în filiale pentru alte activități
decât cele tradiționale (împrumut )
- spații mici, neproiectate pentru activități de
bibliotecă, ceea ce obligă la creativitate pentru
utilizarea optimă a spațiilor

proiect finanțat prin Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea,
protejarea,
promovarea
și
dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural
Acces la utilități:
Acces la utilități:
- Încălzire centrală, cu sobe la Secţia de Artă
- Confort termic scăzut iarna în Secția de Artă
- Telefonie și internet prin fibră optică, pentru BJ
la sediul central, în filiale și secția de artă,
- acces gratuit la internet pe staţii de lucru şi
acces wireless pentru calculatoarele personale
ale utilizatorilor
- Sisteme de supraveghere
Dotări:
- Mobilier suficient pentru documente de
bibliotecă și accesul utilizatorilor
- Computere pentru bibliotecari – cu softuri
actualizate;
- Computere cu acces pentru public - 4 centre cu
28 computere
- Videoproiectoare, imprimante, flipchart,
multifuncționale, servere
- sistem integrat de bibliotecă
- catalog electronic
- imprimante pentru realizarea permiselor de
acces la serviciile bibliotecii

Dotări:
- mobilier insuficient
pentru extinderea
progresivă a accesului liber la raft al utilizatorilor
în Secția de Artă
- aglomerare de rafturi pentru expunerea
colecțiilor în secții și filiale

Colecții:
- Colecții de documente de bibliotecă bogate,
diversificate (307.624) - cărți, periodice, audiovideo, jocuri;
- politică de achiziții structurată pe interesele
utilizatorilor, noutăți editoriale, frecvent achiziții
pentru copii, tineri și ludotecă. Asigurarea din
finanțare publică a achiziției de cel puțin 5000
documente anual.

Colecții:
- Spațiul de expunere a colecțiilor, raportat la
mărime acestora, este mic și dă senzația de
aglomerare
-

Acces la servicii:
- program de lucru cu publicul cel puțin 11
ore pe zi (8,30-19,30)
- site funcțional și actualizat –
www.bibliotell.ro
- consultarea catalogului electronic al
bibliotecii - OPAC disponibil la sediu și
on-line/la distanță
Umane: - Personal calificat pentru ocupația de bibliotecar
- Personal specializat în administrarea sistemului
informatic (2 ingineri sistem) și dezvoltare de
servicii noi pentru comunitate

Acces la servicii:
- Biblioteca nu poate oferi servicii în
weekend din cauza personalului
insuficient și a constrângerilor bugetare;
care nu permit plata orelor suplimentare
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-- Personal insuficient pentru comunicarea
colecțiilor și dezvoltarea noilor servicii – program
cu publicul 11 ore pe zi, greu de asigurat în unele
secții unde există doar câte un bibliotecar pe o
tură;

- În ultimii ani, 100% din personal a urmat cel
puțin o formă de pregătire profesională continuă
pe baza nevoilor de formare identificate;
- Centru de formare pentru bibliotecari asigurat
de 6 traineri calificați, centru dotat – laptopuri,
videoproiector, imprimantă, flipchart
-percepție bună în comunitate a bibliotecarilor
care oferă servicii pentru public
- personal care a dobândit competențe în
implementarea de proiecte adresate grupurilor
țintă
- corp de voluntari consolidat 157 în 2018
- personal cu experiență în atragerea de resurse
financiare nerambursabile
Sociale: Servicii furnizate beneficiarilor:
- Biblioteca oferă constant servicii tradiționale de
împrumut la domiciliu, consultare de documente
de bibliotecă în sălile de lectură, vizite în
bibliotecă, organizare de evenimente și activități.
- S-au introdus servicii moderne, multe bazate pe
utilizarea tehnologiei informației - servicii de
acces la computer și internet prin cele 4 Centre
de Calculatoare cu Acces Public
- Servicii orientate pe grupuri țintă ( copii,
adolescenți, seniori) – nou serviciu pentru
activități de vacanță în aer liber - Biblioteca din
parc
- servicii de informare europeană prin Centrul
Europe Direct Gorj
- servicii de voluntariat, inclusiv managementul
voluntarilor – corp solid de voluntari, adolescenți
implicați în activitățile bibliotecii și ale Centrului
Europe Direct Gorj
- tinerii și copiii reprezintă o prioritate în politica
privind serviciile oferite comunității

- resurse umane reduse cu experiență în
managementul de proiect sau pentru
implementarea de noi proiecte, inclusiv proiecte
cu finanțare nerambursabilă;
- supraîncărcarea personalului cu bune
competențe în dezvoltarea de servicii, programe
și proiecte

Relații publice, comunitare:
- BJ oferă spațiu și organizare pentru activități
culturale, educative - lansări de carte, festivaluri
locale, regionale, naționale, întâlniri, ateliere
- Biblioteca Județeană este principalul furnizor de
formare profesională pentru colegii din
bibliotecile publice locale – întâlniri metodice,
conferințe profesionale
- relație mult mai apropiată cu utilizatorii prin
utilizarea rețelelor sociale – paginile de Facebook
ale Bibliotecii, filialelor, Centrul Europe Direct
Gorj
- parteneriate cu instituții culturale din judeţ,
instituții școlare, ONG-uri (Filolibris- Prietenii
Bibliotecii, Cenaclul Columna, UAR- filiala Gorj,
ANBPR, Fundaţia Progress etc)
Financiare: - Buget asigurat de Consiliul Județean Gorj –
acoperă cheltuieli de personal, bunuri și servicii,
investiții

Relații publice, comunitare:
– Programul de funcționare este de 5 zile pe
săptămână și nici nu s-ar putea extinde din cauza
personalului redus;
-comunicarea serviciilor și informațiilor nu ajunge
la toate grupurile potențial utilizatoare ale
bibliotecii
- în pofida introducerii de servicii adaptate la
nevoile comunității, biblioteca continuă să fie
percepută doar în raport cu împrumutul/studiul de
carte, ceea ce menține încă departe pe adulți
ocupați, șomeri, casnice
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Servicii furnizate beneficiarilor:
- Limitarea serviciilor oferite din cauza spațiilor
insuficiente și inadecvate pentru desfășurarea
unor activități sau a mai multor activități în paralel

- Sumele alocate pentru investiții depind de
disponibilitatea bugetară a autorității finanțatoare
și sunt supuse constrângerilor bugetare anuale

- accesarea de granturi nerambursabile – 1 - Dependența de posibilitățile bugetare ale
proiect cu finanțare de la Comisia Europeană și Consiliului Județean în ceea ce privește
cofinanțat de Consiliul Județean Gorj
cofinanțarea, care, în situația scăderii veniturilor,
poate conduce la scăderea cofinanțării pentru
- proiecte realizate în parteneriat cu organizații proiectele cu finanțare nerambursabilă ce se
neguvernamentale
doresc a fi accesate

Mediul extern
+ O(pportunities) – Oportunități

- T(hreats) – Pericole

Politici de dezvoltare – surse de finanțare:
- Obiectivele tematice ale politicii de coeziune pentru
perioada 2014-2020, corelate cu Agenda Culturala
Europeana si Planul de Lucru pentru Cultura a UE (2014
– 2020) care asigura surse financiare pentru susținerea
domeniului cultura (ex. Programul Europa Creativă).
- Existența unei Strategii județene de dezvoltare durabilă
2011-2020 adoptată în 2011, care stabilește prioritățile
de dezvoltare ale județului Gorj, facilitând accesul la
resursele bugetare și extrabugetare.
- Existența unei Strategii de dezvoltare a sistemului
județean de biblioteci publice din județul Gorj în perioada
2014-2020, asumată prin HCJ 34/2013
-Existența unei Strategii pentru Cultură și Patrimoniu
Național 2016-2022, deși nu a fost asumată
- Studiu calitativ privind consumul cultural în bibliotecile
publice din mediul urban și rural din județul Gorj realizat
în 2017
- Pregătirea noii Strategii de dezvoltare a județului Gorj
pentru perioada 2021-2027, care va implica și biblioteca
județeană, preambul pentru realizarea noii strategii
județene de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice

Politici de dezvoltare – surse de finanțare:
- Situația economică implică încă bugete reduse, care nu
permit realizarea de investiții consistente în
automatizarea serviciilor sau modernizarea spațiilor de
depozitare sau de interacțiune cu publicul
- Legislația nu permite creșterea personalului la un nivel
care ar aduce servicii noi sau plus-valoare celor care
există- Lipsa unor politici sectoriale - culturale și
administrativ locale
- Absența unei strategii culturale pentru județul Gorj, mai
ales a uneia realizată la modul participativ prin implicarea
tuturor stakeholder-lior din domeniul cultural, publici și
privați
- Impredictibilitatea calendarului licitațiilor de proiecte
aferente fondurilor structurale 2014-2020, condiții de
eligibilitate care nu prevăd în mod explicit bibliotecile ca
beneficiari ai resurselor financiare disponibile

Relații sociale
Imagine publică:
- Persoanele care vin la bibliotecă o simt ca pe a doua
casă, apreciază personalul bibliotecii (este amabil, îi
încurajează și le oferă șansa de a se dezvolta personal
și profesional); susțin misiunea bibliotecii de a gestiona
cartea în beneﬁciul public - sunt adepții serviciilor clasice
de bibliotecă și nu își doresc neapărat o schimbare
majoră; biblioteca este importantă pentru ei și familiile lor
(dr. Camelia Crișan și Ovidiu Ana, Raport de cercetare
asupra consumului cultural în bibliotecile publice din
mediul urban ș rural al Județului Gorj – utilizatori și nonutilizatori, 2017)
- disponibilitatea comunități de implicare în activități de
brainstorming privind activitățile și serviciile bibliotecii

Relații sociale
- Insuficienta conștientizare de către comunitate a rolului
şi funcției bibliotecii în comunitate – principala sursă de
informare, centru cultural, centru educațional, centru
local de tehnologie a informației și comunicării, centru
social, centru de întruniri comunitare facilitate de
bibliotecari
- percepția non-utilizatorilor asupra bibliotecii care este
asociată exclusiv cu cartea și lectura - persoanele care
nu vin la bibliotecă nu se simt invitate și nu se identifică
drept persoane potențial interesante pentru aceasta (dr.
Camelia Crișan și Ovidiu Ana, Raport de cercetare
asupra consumului cultural în bibliotecile publice din
mediul urban ș rural al Județului Gorj – utilizatori și nonutilizatori, 2017)
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- Relații parteneriale cu instituțiile culturale din județ,
instituții școlare, organizații neguvernamentale
Diversificare servicii – grupuri țintă
- Diversificarea serviciilor bibliotecii pe baza nevoilor
utilizatorilor și non-utilizatorilor care și-au exprimat
sugestiile în timpul realizării studiului privind consumul
cultural din bibliotecile publice:
 Servicii sugerate: campionate de jocuri de
societate, întâlniri cu specialiști: agricultură,
dezvoltare personală, promoteri ai unor produse
profesionale, crearea de decorațiuni, slime-uri,
cercuri pe diverse teme/grupuri de discuții: gătit,
amenajări și design, mileuri și croșetat,
oportunități pentru voluntariat, cluburi de carte,
educație pentru lectură. Sesiuni de audiții
publice de muzică, concerte, vizionare de filme
(chiar și în aer liber) seriale, mai multe nocturne
ale bibliotecii, organizarea de excursii tematice,
campionat de jocuri IT, utilizarea tabletelor, a
telefoanelor inteligente, lansări de carte și lecturi
publice, scurte conferințe pe teme culturale,
sprijinirea tinerilor scriitori sau a adolescenților
cu interes pentru scris
- Automatizarea serviciilor furnizate de bibliotecă:
- Biblioteca publică partener strategic în promovarea
identității locale, marketing local și dezvoltare durabilă:
- Bibliotecile publice participă activ în cadrul vieții
culturale, ca principal organizator al agendelor culturale
locale, manifestărilor publice.
- Biblioteca publică – principal actor social comunitar:
facilitator comunitar și instrument public de dezvoltare
socială:
- Principalul furnizor de educație informală și nonformală în comunitate (ex. educația beneficiarilor
pentru utilizarea tehnologiei informației, program de
voluntarilor, cetățenie activă).
- Disponibilitatea adolescenților de a se implica voluntar
în proiecte bibliotecii (grup de voluntari in creștere prin
Centrul Europe Direct Gorj)
- Disponibilitatea bibliotecii pentru extinderea facilităților
oferite – spatii de întâlnire (inclusiv noua sală de
conferințe), socializare, ludotecă
Infrastructură :
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii bibliotecii
publice subscrisă în planurile de dezvoltare durabilă
județeană: Finalizarea proiectului de investiții Extinderea
prin mansardare a Bibliotecii Județene, demararea
lucrărilor de restaurare a Secției de Artă, Casa
memorială Iosif Keber
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- Sursele alternative de informare (internetul, digitizarea,
întâlniri pe portaluri de socializare);
- Declinul demografic al României, implicit al județului:
- scădere a populației cu 70.000 de persoane pe an din
cauze naturale şi cu alte 40.000 din migrația externă
(statistici aferente anului 2014).
- scăderea masivă a populației școlare – ultimele cifre
arată că de la 4,3 mil. de copii care erau înscriși în toate
formele învățământului preuniversitar în anul 2003, în
următorii 3-4 ani nu vor mai fi decât 60-70.000
absolvenți
- slaba implicare a sistemului educațional în parteneriate
pentru complementaritatea

Infrastructură :
- Rata redusă de înnoire/refacere/modernizare/ extindere
și adaptare a spațiilor la activitățile desfășurate a
infrastructurii fizice a instituitor culturale
- Rapiditatea schimbărilor în tehnologie, care solicită
eforturi permanente pentru ”up date” – în sfera

infrastructurii ITC hard și soft, inclusiv în ceea ce privește
analiza datelor

3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia
În contextul cultural local, Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj este unul dintre operatorii culturali ce
oferă servicii unice pentru comunitatea gorjeană, pe care le pune la dispoziție gratuit într-un mod profesionist și
nediscriminatoriu, prin profesionalismul bibliotecarilor contribuind la dezvoltarea personală a concetățenilor.
Colecțiile diverse și actualizate permanent, care numără 307.624 documente de bibliotecă accesibile
pentru împrumut sau consultare în sălile de lectură, serviciile adaptate la nevoile comunității (dezbateri, ateliere,
cursuri pentru învățarea de limbi străine, TIC, rețele sociale, voluntariat, cetățenie activă, decorațiuni etc), investițiile
în atractivitatea spațiilor bibliotecii și investițiile în dezvoltarea resurselor umane, atât în bibliotecarii din biblioteca
județeană, cât și în bibliotecarii publici din județ, se reflectă direct în imaginea bună pe care instituția o are în
comunitate. Participanții la studiul privind calitatea serviciilor bibliotecilor publice din Gorj, realizat în 2017,
consideră biblioteca o a doua casă, iar personalul bibliotecii este perceput ca formatorul lor în dezvoltarea
personală și profesională. Biblioteca este percepută ca una modernă, ce oferă atât publicații și servicii IT, iar
comunitatea vede spațiul bibliotecii ca pe un loc unde găsești răspuns la nevoile de socializare și educație, astfel
încât răspunde mai bine la programele și proiectele educative, culturale, civice și sociale oferite în ultimii ani.
Datele statistice pentru perioada 2016-2018 documentează tendința observată în ultimii ani, anume aceea
că biblioteca este din ce în ce mai mult utilizată pentru serviciile noi puse la dispoziția comunității accesarea
internetului/computerelor puse la dispoziția publicului în mod gratuit, participarea la proiecte și activități culturale
și educative, accesarea informațiilor cu caracter european, cursuri de instruire pentru utilizatori - inițiere în utilizarea
TIC, limbi străine, dezvoltare personală pentru adolescenți, cursuri de cetățenie activă, activități de voluntariat (258
voluntari în 2016, 157 în 2018), servicii orientate pe grupuri țintă (elevi, adolescenți, seniori) - ateliere creative,
ateliere de vacanță, facilitarea accesului la moștenirea culturală locală – tradiții, obiceiuri, locuri, oameni de demult,
seminarii de educație financiară etc.
Peste 21.000 de persoane au beneficiat de serviciile bibliotecii în ultimii 3 ani - 21.712 în 2016, 25825 în
2017 și 22593 în 2018. Majoritatea acestora sunt consumatori de proiecte și activități culturale, educative, sociale,
în timp ce beneficiarii de servicii tradiționale de bibliotecă înregistrează o prezență sinuoasă în totalul beneficiarilor
(8256 în 2016, 8892 în 2017 și 6852 în 2018). Scăderea din 2018 a fost generată deja reamenajarea sau obținerea
unor spații noi de bibliotecă (lucrările de mansardare a sediului central al bibliotecii, începute în mai 2017, au
condus la închiderea timp de un an și jumătate a Secției de Împrumut Domenii, dar și reamenajarea din 2016 a
Filialei pentru Copii a condus la reducerea numărului de beneficiari de servicii).
Accesarea resurselor bibliotecii, promovarea proiectelor și activităților oferite în mediul on line au contribuit
la consolidarea imaginii instituției. Paginile de internet, www.bibliotell.ro și FaceBook administrate de bibliotecă
au cunoscut creșteri ale interacțiunii cu beneficiarii în ultimii trei ani. Vizitele virtuale pe site-ul instituției au ajuns la
392.833 în 2018, față de 96.295 în 2016 datorită calității resurselor puse de bibliotecari la dispoziția publicului:
actualizarea constantă cu informații utile referitoare la activitățile desfășurate, prezentarea și promovarea colecțiilor
proprii, a serviciilor, accesarea on line a catalogului bibliotecii (OPAC). Pagina de Facebook a instituției număra
peste 3800 de aprecieri la finalul anului 2016 și 4585 în 2018, iar informațiile pe care le postăm cu regularitate aduc
instituția mai aproape de comunitate.
Reamenajarea spațiilor puse la dispoziția publicului, extinderea celor existente pentru asigurarea condițiilor
necesare diversificării serviciilor în acord cu nevoile comunității au consolidat percepția pozitivă asupra bibliotecii
și a serviciilor oferite în comunitate: reamenajarea Filialei pentru Copii, spațiul fiind îmbogățit cu dotări specifice
pentru ludotecă, asigurarea confortului termic prin repararea tâmplăriei de la Filiala Victoria. Investițiile Consiliului
Județean Gorj în spațiile bibliotecii: la sediul central – “Extinderea prin mansardare și înlocuirea tâmplăriei la
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj” și la Secția de Artă - ”Conservarea, restaurarea și valorificarea
turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020,
6

Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural vor adăuga spații noi, alături de spații revitalizate și vor permite dezvoltarea de noi servicii și parteneriate
pentru comunitate.
CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT GORJ contribuie substanțial în ultimii ani la promovarea
imaginii bibliotecii. Acest proiect, cu finanțare nerambursabilă, este implementat de Biblioteca Județeană „Christian
Tell” Gorj, începând cu 2013 și se află deja în a doua etapă – 2018-2020. În scopul îndeplinirii misiunii sale, Centrul
Europe Direct Gorj a realizat în perioada 2016-2018 activități de informare, comunicare şi sensibilizare a comunității
asupra problematicii europene, care au adus în spațiile bibliotecii, precum și la activitățile sale un public numeros,
23.795 persoane.
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj este membru activ în Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România, organizație recunoscută ca fiind de utilitate publică. În comunitatea bibliotecilor
publice din România, instituția noastră este recunoscută ca fiind un mediu dedicat inovației și dezvoltării serviciilor
pentru comunitate.
În perioada 2016-2018 bibliotecarii din biblioteca județeană au participat activ la întâlnirile profesionale
inițiate de asociație – conferințe, seminarii, ateliere: Conferința Națională BiblioPublica desfășurată la Târgu Mureș
în 5-6 mai 2016, cu tema „Biblioteca publică între adaptare și reinventare”, Conferința Națională a ANBPR, cu
tema „Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă și digital”, în perioada 5-7 octombrie 2016 la Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași, Conferința “Atracție prin inovare”, desfășurată la Zalău în perioada 26-28
octombrie 2016; Conferința Națională BiblioPublica desfășurată la București în 27-28 aprilie 2017, cu tema
“Bibliotecile – parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor”, în cadrul căreia Elena-Mariana Angheluță a
susținut atelierul “Design Thinking” și Conferința Națională a ANBPR, cu tema „Inovație. Creativitate.
Leadership”, 2-4 octombrie 2017, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, în cadrul căreia, colega Ioana
Roșu, de la Biblioteca Comunală Bărbătești a fost distinsă cu Premiul „Monica Andriesi”, oferit de Biblioteca
Județeană “Gh. Barițiu” Brașov pentru activitatea sa de peste 20 de ani în slujba bibliotecii, dar mai ales a
comunității locale. În 2018 colegii mei au participat activ la evenimentele profesionale din cadrul Conferințelor
Naționale ANBPR “Biblioteca publică – soluții și perspective în dezvoltarea comunității”, organizată de
Biblioteca Județeană “C. Sturdza” la Bacău în 17-18 mai 2018, „Inițiative, oportunități, obiective ale
bibliotecilor publice din România”, organizată de Biblioteca Județeană Alba în14-16 noiembrie 2018 (lucrări
prezentate: Viorel SURDOIU, redactor, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj - Infocentenar - Tabără de creație
EROI pe CALEA EROILOR¸ Elena-Mariana ANGHELUȚĂ, șef birou, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj Biblioteca din parc – un proiect al comunității pentru comunitate; Diana Lăcătușu și Marinela Csolti s-au implicat în
derularea atelierului Bibliotecile Transformă – Ce? Cum? și mai ales De ce să spunem tuturor acest lucru?)
Experiența bibliotecii județene, a bibliotecilor publice din Gorj a fost diseminată în cadrul evenimentelor
profesionale naționale, dar și în cadrul Conferința Design Thinking for Libraries, pe care am organizat-o în 2017,
în 6-7 aprilie la Târgu Jiu, eveniment la care au fost prezentate metode inovative de proiectare și dezvoltare a
serviciilor din biblioteci europene sau din România, cu scopul de a fi o inspirație pentru colegii bibliotecari
participanți (60 de bibliotecari din țară) în a concepe noi servicii, gândite din perspectiva beneficiarului ( pe baza
metodologiei Human Centred Design).
Imaginea bibliotecii și a profesioniștilor care fac posibile serviciile și activitățile destinate comunității a fost
prezentată în Republica Moldova. Managerul instituției a participat la Forumul Formatorilor desfășurat între 19-21
septembrie 2017 la Chișinău, unde a susținut intervenția referitoare la “Implementarea Design Thinking în
bibliotecile publice – Experiența bibliotecilor din România”, precum și în Ghidul serviciilor ludice, studiu realizat de
colegii din Republica Moldova în anul 2018, în care Elena-Mariana Angheluță a prezentat obiectivele și
metodologia serviciului oferi prin proiectul Biblioteca din parc.
Proiectul "Cu dragostea la biblio-forum", propus și implementat de Roxana Ungureanu a adus
nominalizarea Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj printre finaliștii Galei Naționale a Voluntarilor la secțiunea:
Proiectul de Voluntariat al Anului 2017.
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Pentru următoarea perioadă de management, 2019-2024 vom urmări repoziționarea bibliotecii în
comunitate – de la biblioteca modernă la biblioteca centrul comunității prin:
 Dezvoltarea profesională continuă a bibliotecarilor, resursa umană fiind cel mai important bun
al unei organizații;
 Consolidarea serviciilor oferite și dezvoltarea altora noi prin raportare la nevoile identificate în
comunitate;
 Valorificarea pentru comunitate a spațiilor nou create pentru bibliotecă – la sediul central (sală
de evenimente/conferințe, spațiu pentru instruirea și întrunirea comunității și din 2021 la Secția
de artă (spații expoziționale, spațiu pentru lectură reamenajat);
 Dezvoltarea, diversificarea și accesibilizarea pentru public a colecțiilor;
 Dezvoltarea unei strategii de marketing a serviciilor și produselor bibliotecii cu implicarea
persoanelor resursă din comunitate.

4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări,
alte surse de informare)
În anul 2017 s-a realizat studiul privind calitatea serviciilor oferite de bibliotecile publice din mediul
urban și rural din județul Gorj, al cărui Raport de cercetare a oferit percepția comunității de utilizatori și
non-utilizatori de servicii asupra ofertei bibliotecilor publice, a structurat profilul utilizatorilor și nonutilizatorilor serviciilor bibliotecilor și a propus direcții de acțiune pentru viitor.
Propunem realizarea unui nou studiu în perioada 2022-2023. Până atunci vom acționa pentru
satisfacerea nevoilor identificate cu ajutorul studiul menționat și vom colecta datele statistice prin sistemul
integrat de bibliotecă pe care îl folosim. În paralel, vom continua aplicarea chestionarelor de satisfacție a
utilizatorilor serviciilor oferite de bibliotecă și vom continua să monitorizăm barometrele de consum
cultural date publicității pentru a pondera tendințele locale cu situațiile generale în privința consumului
cultural (constatate la nivel național) în adresarea ofertei culturale potențialilor consumatori.
După finalizarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală
a Casei memoriale Iosif Keber” și desfășurarea activităților prevăzute în planul de marketing se va
urmări obținerea de feedback din partea participanților la evenimentele și atelierele organizate, astfel încât
oferta culturală din acest spațiu să fie pliată pe nevoile publicului.
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5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu;
Pe termen scurt și mediu grupurile țintă ale activităților bibliotecii rămân persoanele tinere - copiii,
elevi și studenți, așa cum reiese din diagramele de mai jos:

Structura categorilor de beneficiari de servicii tradiționale de
bibliotecă 2016-2018
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Copii și tinerii vor rămâne grupurile-țintă pentru care vom continua să adresăm programe și proiecte
datorită reprezentării de peste 70 de procente din totalul utilizatorilor de servicii din perioada 2016-2018.
Adolescenți/Tineri citesc (unii din plăcere, alții din constrângeri școlare) sunt cooperanți, interesați de activități în
care să fie implicați. Programul de voluntariat pe care îl desfășurăm de 6 ani prin proiectul Centrul Europe Direct
Gorj va rămâne unul dintre programele destinate tinerilor din comunitate, biblioteca fiind locul unde aceștia își
formează atitudini civice, un spațiu de formare pentru implicarea în viața societății.
Pentru adulți, care au o prezență constantă între consumatorii serviciilor noastre, între 20-25 %, ne
propunem să menținem aceste procente, prin dezvoltarea de programe și proiecte noi care să înceapă să atragă
și alte categorii de adulți ocupați.
Seniori, care mult timp au reprezentat un procent redus, de peste 2 %, au cunoscut în 2018 o creștere la
9,13 % din totalul utilizatorilor de servicii, datorită proiectului „Biblioteca din parc”. Astfel de proiecte, care oferă
în același loc servicii pentru toți membrii familiei pot aduce în timp noi grupuri țintă aproape de bibliotecă.

6. profilul beneficiarului actual.
Profilul beneficiarului actual al serviciilor bibliotecii se conturează în jurul copiilor și adolescenților:
-

-

-

În general biblioteca este frecventată de copii și adolescenți, cel puțin o dată pe săptămână (40 %) sau
chiar o dată pe zi (22 %). Aceștia participă la activitățile bibliotecii în timpul anului școlar, dar și în vacanță,
atât pentru a citi, cât și pentru a socializa.
Aceste grupuri apreciază biblioteca, bibliotecarul și activitățile, prezența lor în spațiul bibliotecii fiind
motivată de personalul bibliotecii, libertate, socializare, împuternicirea care le este oferită (“… îmi place
cumva că contez, am un rost în mediul bibliotecii...”), din solidaritate (voluntarii – “vin pentru că și pentru
mine a făcut cineva asta și vreau să fac și eu pentru alții… ”, pentru educație și jocuri.
Pentru copii și adolescenți sunt importante serviciile de împrumut, accesul la computer și internet și mai
puțin lansările de cărți și de reviste.
Adulții care vin la bibliotecă o fac pentru cărți de specialitate (bărbații) sau pentru romane de dragoste
(femeile)

În urma studiului privind calitatea serviciilor oferite de bibliotecile publice, realizat în 2017, am aflat cum
răspunde comunitatea la serviciile oferite, dar și de ce un procent important din comunitate nu utilizează bibliotecile.
Non-utilizatorii serviciilor bibliotecilor sunt în general adulții activi, femeile casnice și persoanele temporar ocupate.
Aceștia nu vin la bibliotecă din lipsă de timp (mai ales femeile casnice din mediul rural, care sunt ocupate cu
activitățile casnice și creșterea copiilor), dar și pentru că sunt reticenți în ceea ce privește relația cu biblioteca – nu
se simt invitați și nici nu se consideră interesanți pentru aceasta (în mediul rural consideră că biblioteca nu este un
spațiu potrivit pentru prezența adulților).Și-ar dori să vină la bibliotecă dacă ar fi invitați (personal, prin distribuirea
de flyer-e, anunțuri radio, anunțuri în ziare locale sau postate în locurile cel mai frecventate – magazine) și ar faceo pentru socializare (cercuri de diverse tipuri – gătit, design, artă), pentru dezvoltare personală și profesională
(cursuri susținute de experți în diferite domenii specifice de interes – construcții, parenting, agricultură), alfabetizare
digitală (pentru cei neinițiați). Niciunul dintre adulții participanți nu și-au exprimat exclusiv dorința de a veni
la bibliotecă pentru a citi sau împrumuta cărți.
În perioada 2019-2024 vom acționa pentru a menține la niveluri constante principalele categorii de
beneficiari ai serviciilor oferite, dar și pentru dezvoltarea unei oferte care să răspundă nevoilor exprimate de cei
care nu utilizează serviciile bibliotecii.
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B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei
Programul Memorie și identitate locală a fost susținut prin 47 de proiecte care au urmărit să aducă în
atenția publicului personalități locale din trecut, dar și din prezent. Unele dintre proiecte au urmărit crearea unei
legături între scriitorii locali și publicul tânăr (” Am fost și eu în Arcadia”), altele au fost dedicate cunoașterii operei
și vieții personalităților emblematice pentru parcursul bibliotecii județene: “Repere artistice gorjene – 120 de ani
de la nașterea lui Iosif Keber” (completat de proiectul Consiliului Județean Gorj - ”Conservarea, restaurarea și
valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, finanțat prin Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural) sau “Iulius Doppelreiter, arhitectul gorjean de origine austriacă ce a înnobilat Târgu
Jiul” realizat în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România, Filiala Gorj, care a urmărit cercetarea și
prezentarea activității arhitectului gorjean Iulius Doppelreiter, cel care a lăsat amprenta sa puternică asupra
arhitecturii Târgu Jiului, dar și a județului Gorj
Programul BIBLIOFest - 16 proiecte care cuprind festivalurile cu caracter internațional şi național:
Festivalul de Literatură „Tudor Arghezi”, Atelierul Național de Poezie „Serile la Brădiceni”, Festivalul „Ion
Cănăvoiu” alături de Nocturna Bibliotecilor, eveniment de importanță națională, care își propune anual să pună în
evidență biblioteca, bibliotecarii și serviciile pe care aceștia le desfășoară în comunitate.
Biblioteca, furnizor de educație non formală - 21 de proiecte, care au avut drept obiectiv livrarea de
cursuri pentru comunitate, concursuri de cultură generală, de stimulare a lecturii în rândul tinerilor, ateliere. Unele
dintre ele sunt deja tradiționale în oferta bibliotecii: În bătătura bunicilor, În familie la bibliotecă, Școala bunicilor,
concurs lectura, Cărțile care contează – concurs lectură, Punguța cu …200 de întrebări, Tolba lu Piticot –
concursuri de cultură generală, În cadrul aceluiași program am desfășurat în 2017 campania de atragere la lectură
în spațiul ludotecii din Filiala pentru copii, sub titlul Pot să mă joc la bibliotecă – Petrecerea ursuleților năzdrăvani!
continuată și în 2018 cu Carnavalul Poveștilor.
Biblioatelier a fost programul (7 proiecte) dedicat bibliotecarilor publici din mediul rural și mic-urban, prin
care biblioteca județeană și-a îndeplinit atribuțiile de coordonator metodologic al activității bibliotecilor publice din
județ. În cadrul acestui program am inițiat premiile BIblionet, care se acordă în urma unei competiții profesionale
între bibliotecarii publici din județ, ale căror proiecte realizate în cursul anului, dar și propunerile de proiecte pentru
anul următor sunt recompensate de biblioteca județeană în premii materiale, necesare pentru desfășurarea de
activități viitoare. În anul 2016 premiile au fost acordate bibliotecilor publice Motru, Vladimir, Bălești, Țicleni și
Bărbătești și au constat din pachete de cărți și materiale pentru activități, iar în anul 2017 premiile au fost acordate
bibliotecilor publice Bălești, Bărbătești, Jupânești, Scoarța, Vladimir, Țicleni, Motru și Târgu Logrești. Din 2017
sprijinim câte un bibliotecar public cu activitate importantă în comunitate pentru a participa la Conferințele Naționale
ale ANBPR. Până la sfârșitul anului 2018 au beneficiat de sprijin bibliotecarele Ioana Roșu (Bărbătești), Anișoara
Bocai (Vladimir) și Adriana Vîrdarie (Țicleni).
Un proiect important în cadrul acestui program a fost Conferința profesională Design Thinking for
Libraries-Proiectarea bibliotecilor secolului XXI pe care am organizat-o la Târgu Jiu în 6-7 aprilie 2017 a fost
o ocazie unică în comunitatea noastră profesională de a afla de la specialiști în metodologia design thinking cum
să ne transformăm serviciile, spațiile, produsele punând în centru beneficiarul final – omul din comunitate, cel
căruia ne adresăm. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Fundația Progress a adus în România, la Târgu Jiu,
conducătorul departamentului de inovație din biblioteca fanion la nivel mondial în ceea ce privește inovația în
biblioteci. Marianne Krogbaek de la Biblioteca Publică Aarchus din Danemarca a prezentat bibliotecarilor gorjeni
și din România (din peste 30 de biblioteci publice din țară) procesul care a condus la construirea și proiectarea
serviciilor în această bibliotecă, modul în care consultarea publică, lucrul împreună cu utilizatorii serviciilor au fost
demarate încă din perioada în care spațiul bibliotecii nici măcar nu era construit, proiectarea serviciilor pentru
public în care au fost integrate noile tehnologii, dar și programele pentru familie pe care bibliotecarii danezi le
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desfășoară și pe care le împărtășesc astăzi comunității bibliotecare. Atelierele desfășurate în paralel au surprins
bunele practici ale bibliotecilor românești în dezvoltarea serviciilor pentru public. Toți cei 75 de participanți au
apreciat calitatea evenimentului.
Biblioteca a treia casă - 23 proiecte – s-a adresat tuturor categoriilor de vârstă, dar principalii beneficiari
au fost copii şi tinerii. Atelierele de vacanță desfășurate în cadrul acestui proiect s-au bucurat de succes, fapt ce
ne-a determinat să dezvoltăm ideea de a petrece timpul liber din vacanță într-un adevărat serviciu de bibliotecă –
Biblioteca din parc.
Biblioteca din parc este proiectul cu cel mai mare impact în comunitate realizat în această perioadă. Între
25 iunie-23 august 2018, timp de 9 săptămâni 11 bibliotecari și 84 voluntari au susținut între orele 11-13 ateliere
creative (desen, pictură, modelaj, quilling, crafturi din hârtie etc), lecturi publice, jocuri de societate, sport-mișcare
în aer liber. Pe toată durata activităților, timp de două ore, părinții și bunicii care însoțeau copiii au avut amenajat
spațiul lor, în care puteau citi reviste, cele mai multe cu subiecte care ajută la creșterea unor copii frumoși și
sănătoși, dar și cu subiecte de dezvoltare personală, loisir, gastronomie. În cele 39 de zile am avut 4791 de
participanți – copii, tineri, părinți și bunici.
Întreaga investiție în acest proiect are valoarea de 61.638 lei. Suma a fost cheltuită din bugetul instituției,
care este asigurat de Consiliul Județean Gorj și reprezintă costurile cu resursa umană care a asigurat serviciile 3 ore/zi petrecute în comunitate timp de 39 de zile = 1287 ore, la care se adaugă formarea profesională a
celor 11 bibliotecari care au participat la proiect și costurile cu achiziționarea mobilierului și materialelor necesare
pentru atelierele creative (crafturi, desen, pictură). Costul proiectului raportat la numărul de beneficiari este de 13
lei/beneficiar .Dacă, în această perioadă, o familie cu un copil ar fi vrut să ofere acestuia activități de vacanță și
ar fi ales un loc de joacă ar fi plătit 1170 lei/copil (15 lei/oră la locul de joacă x 2 ore x 39 zile).
Credem că beneficiul comunității, pe lângă timpul de calitate petrecut împreună cu noi, este unul important:
la fiecare 1 leu investit în proiectul Biblioteca din parc din bugetul Consiliului Județean Gorj, comunitatea
locală a primit înapoi 90 lei.
Ceea ce este mai important este faptul că Biblioteca din parc a construit o comunitate, a creat legături
între copii, adulți și tineri și a atras sprijinul altor membri ai comunității, care au contribuit voluntar sau instituțional
la reușita proiectului nostru (Adrian Frățilă, scriitor ne-a pus la dispoziție 50 de cărți interactive de colorat pentru
copiii participanți la ateliere, Adriana Vasile, profesor la Școala Populară de Artă, a susținut atelierele de
desen/pictură, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean a
distribuit materiale informative utile celor prezenți și le-au pregătit o întâlnire interactivă copiilor cu mijloacele de
prevenire a situațiilor neplăcute, Ricarda Rădulescu a susținut reprize de zumba în aer liber în fiecare săptămână,
Clubului de arte marțiale Ashihara Karate, ne-a făcut demonstrații de disciplină și mișcare și au învățat copiii
prezenți mișcări specifice, Loriana Ochetan, profesor de limba engleză le-a oferit participanților ateliere interactive
pentru învățarea limbii engleze, Aurelian Iulius Șuță – ȘAI a realizat portrete copiilor participanți la ateliere, iar
magazinului Dedeman din Târgu Jiu ne-a împrumutat masa de tenis pe care copiii au apreciat-o și utilizat-o intens).
Programul Centrul de Informare Europe Direct Gorj – a urmărit dezvoltarea unui portal de informare
europeană pentru comunitatea gorjeană. Centrul Europe Direct Gorj a realizat activități de informare, comunicare
şi sensibilizare a comunității asupra problematicii europene, sesiuni de informare pe tematica drepturilor cetățenești
europene, constituirea și funcționarea UE, dezbateri asupra valorilor europene, cursurile concepute și dezvoltate
în centru privind promovarea și formarea deprinderilor de voluntariat pentru tinerii din comunitate, evenimente în
aer liber la care au participat 23.795 beneficiari direcți ai acestor acțiuni din perioada 2016-2018.
Pe lângă proiectele propuse prin programul minimal, în bibliotecă au luat naștere și alte proiecte și acțiuni
culturale și educative, care au facilitat accesul comunității la cultură și educație: lansări de cărți și de reviste, lecturi
publice, acțiuni de orientare profesională prin metode non formale, teatru –forum (Cartea vie a profesiilor, proiect
realizat în 2016 de colega noastră Roxana Ungureanu, care în două întâlniri a reușit să pună 300 de tineri în dialog
cu 30 de profesioniști în diferite domenii – profesori, actori, coregrafi, muzicieni, arhitecți, avocați, economiști,
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cosmetician, instructor auto, pompier, salvamontiști sau cel propus în 2017 Cu dragostea la biblio-forum, care a
adus biblioteca în finala Galei Naționale a Voluntarilor).
Proiectele din cadrul programelor au oferit acces la informație și cultură pentru 70.120 persoane din
comunitate (24.000 beneficiari de servicii tradiționale de bibliotecă, 46.120 beneficiari de servicii oferite prin
programele și proiectele propuse). Toate acestea au fost posibile datorită profesionalismului echipei bibliotecii care
a propus cele 335 programe și proiecte în perioada 2016-2018, în cadrul cărora s-au desfășurat 1035 activități.

2 concluzii:
Activitatea din ultimii ani a bibliotecii a făcut din acesta un loc special în comunitate, instituția fiind
pentru utilizatorii ei „Al treilea spațiu”, în sensul în care este folosit conceptul în plan național și
internațional. Beneficiarii serviciilor au găsit răspunsul la nevoile de informare datorită colecțiilor de
documente dezvoltate permanent, accesului gratuit la internet și resurse documentare disponibile la
distanță (on line), profesionalismului cu care le-au fost oferite servicii diverse, adaptate grupurilor țintă
cărora le-au fost adresate.
Studiul realizat pentru cunoașterea beneficiarilor serviciilor, ca și datele colectate prin statisticile
de bibliotecă, au arătat că este necesar, pe viitor ca serviciile oferite de bibliotecă să țină cont de faptul
că oamenii și-au schimbat modul de percepere al bibliotecii. Disponibilitatea de a frecventa biblioteca nu
este legată doar pentru nevoi exprimate în strânsă relație cu lectura (împrumut sau consultare în sălile
de lectură), ci și pentru abilitățile bibliotecarilor de a propune și livra servicii de instruire a comunității
(ateliere, cursuri), dar și pentru modalitatea în care facilitează, în spațiile bibliotecii, întâlniri,
cluburi/cercuri pentru oameni cu interese comune.
Așadar, pentru următoarea perioadă de management, strategia trebuie să cuprindă obiective care
să transforme biblioteca în centrul comunității – spațiul neutru, public, la dispoziția comunității unde se
întâlnesc nevoile de dezvoltare personală și profesională ale membrilor comunității cu oferta de servicii
culturale, educaționale pe care profesionalismul bibliotecarilor poate să o pună la dispoziție.
2.1. reformularea mesajului, după caz;
În perioada 2019-2024 Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj își propune să devină
recunoscută ca fiind centrul comunității – spațiu public pentru informare, educație, cultură, socializare și
petrecere a timpului liber.
Mesajul nostru va fi “Împreună construim o comunitate puternică!”
2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
Direcțiile de acțiune pentru perioada 2019-2024 vor urmări repoziționarea bibliotecii în comunitate – de
la biblioteca modernă la biblioteca centrul comunității:
 Dezvoltarea colecțiilor de documente de bibliotecă și accesibilizarea acestora pentru public prin
menținerea sistemelor existente și extinderea acestora cu ajutorul tehnologiei RFID
 Valorificare noilor spații create
o - sediul central: sala de conferințe care va găzdui proiecte pentru comunitate, dar va fi deschisă
permanent comunității pentru proiectele sale, precum și noul spațiu al centrului de instruire a
comunității în care se vor organiza periodic cursuri, ateliere, întâlniri pe diferite teme de interes,
așa cum a reieșit din analiza calității serviciilor oferite de bibliotecile publice
o Secția de Artă (după 2021): în spațiul restaurat și reamenajat pentru Biblioteca de artă de la
parter, cele 4 spații de expunere, alături de sala multifuncțională de la etaj, dar și în grădina casei
vor avea loc, expoziţii, căutare de comori, întâlniri, audiţii muzicale, momente de teatru-lectură,
workshop-uri, ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, modelaj), origami sau
altele din domeniul artelor vizuale, seri de audiţii muzicale sau de vizionare şi dezbatere pe teme
cinematografice folosindu-se colecţiile audio-video şi dotările existente în secţia de artă a
bibliotecii, hand made (inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale
reciclabile), activităţi de artterapie pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
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 Dezvoltarea de noi servicii, programe și proiecte cu accent pe atragere/stimulare la lectură,
fidelizarea publicului și atragerea de public nou
 Dezvoltarea resurselor umane prin programe de pregătire profesională adecvată facilitării
utilizării spațiilor, resurselor informaționale și interacțiunii cu publicul. Încurajarea participării
personalului la diseminarea experienței profesionale pe plan intern și internațional.
 Consolidarea corpului de bibliotecari publici din județ prin programe și proiecte comune
dezvoltate sau facilitate de biblioteca județeană pentru bibliotecile și bibliotecarii din mediul rural
și mic-urban (formare profesională pentru bibliotecari, proiecte și servicii adecvate nevoilor
identificate în comunitățile rurale și mic-urbane)
 Identificarea de oportunități de finanțare din fonduri nerambursabile cu scopul dezvoltării de noi
servicii inovative pentru comunitate – menținerea surselor identificate și atrase până acum,
Centrul de Informare Europe Gorj, accesarea programului Europa Creativă
 Dezvoltarea de relații parteneriale pe plan local, național și internațional pentru a aduce plusvaloare serviciilor și proiectelor instituției

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după
caz:
1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;
Instituția funcționează în baza Legii bibliotecilor 334/2002 cu modificări și completări (republicată) și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCJ 161/28.11.2018 . Structura organizatorică este
ierarhică, cele două birouri – Comunicarea și Evidența Colecțiilor, Prelucrare, Dezvoltare, conduse de câte un șef
de birou și cele 3 compartimente conduse de contabilul șef se subordonează managerului. Atribuțiile birourilor și
compartimentelor sunt definite în baza funcțiilor bibliotecii publice definite în Legea 334/2002 a bibliotecilor.
În scopul optimizării activității bibliotecii și adaptării serviciilor la nevoile identificate în comunitate au fost
modificate Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în perioada 2017-2018.
Statul de funcții numără 35 de posturi, din care 4 de conducere ș 31 de execuție. Personalul de specialitate
constituie ponderea cea mai însemnată din totalul de resurse umane, 29 bibliotecari.
Datorită proiectului implementat de Consiliul Județean Gorj, finanțat prin POCA, “Optimizarea
Performanței Sistemelor Manageriale Interne” în anul 2018 am făcut tranziția sistemului de management al calității
la standardul ISO 9001/2015, în urma auditului efectuat organizația noastră și-a păstrat certificarea sistemului. În
cadrul aceluiași proiect am implementat și instrumentul de analiză organizațională CAF, care a avut drept rezultat
direct o implicare mai bună a membrilor organizației în identificarea punctelor tari, slabe, a oportunităților și
amenințărilor, elemente ale mediului intern și extern în cadrul cărora acționează biblioteca, în stabilirea de
obiective și realizarea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea activității organizației.

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
Se va propune modificarea Regulamentului Intern, anexa referitoare la Regulamentul pentru
utilizatori în sensul stabilirii noilor condiții de împrumut pentru jocuri și documente audio-video.
Pentru promovările de personal care vor avea loc în perioada 2019-2024 se vor elabora noi
fișe de post adaptate gradului/treptei profesionale pe care se promovează.
Pentru întreaga perioadă de management se va avea în vedere adaptarea reglementărilor
interne în funcție de posibilele modificări legislative care pot apărea. De asemenea, se vor iniția propuneri
de modificare a ROF și RI în sensul adaptării prevederilor acestora la metodele moderne și inovative de
automatizare a serviciilor de bibliotecă – implementarea sistemului RFID (identificare prin radiofrecvență).

14

3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau
externalizate;
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj se bazează pe un corp profesional distribuit pe
cele 35 de posturi prevăzute de Organigramă, din care 30 sunt ocupate de personal de
specialitate:
Personalul bibliotecii
Posturi de conducere Posturi de execuție
Personal de specialitate
4
26
Personal administrativ
4
Personal de întreținere
1
Total
35

Obiectivul transversal al Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj în perioada
2016-2019 a fost Dezvoltarea Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj sub toate aspectele instituționale –
infrastructură, resurse umane, colecții, servicii, care poate fi atins prin următorul Obiectiv specific: O.S. 1.
Consolidarea corpului profesionist de bibliotecari, capabili să pună în valoare colecțiile și serviciile în scopul
dezvoltării durabile a comunității.
Managementul a investit pentru realizarea acestui obiectiv, astfel încât în această perioadă personalul
instituției a participat la 77 programe de formare profesională – cursuri de animator socio-educativ, de lucru în
ludotecă, CAF seminarii, ateliere, conferințe profesionale. Toate acestea au adus plus-valoare activităților
bibliotecii, prin serviciile, programele și proiectele propuse și implementate. Cel mai important rezultat al investiției
în resursele umane îl reprezintă succesul noului serviciu de vacanță oferit în cursul verii 2018 – Biblioteca din parc.
În cadrul acestui proiect care a adus biblioteca în mijlocul comunității pentru 9 săptămâni,
Competențele şi performanțele profesionale dobândite de personalul bibliotecii județene au fost puse în
valoare în cadrul participărilor la conferințele şi simposya profesionale: Conferințele Naționale ale ANBPR
- Târgu Mureș în 5-6 mai 2016 - „Biblioteca publică între adaptare și reinventare”
- Iași, 5-7 octombrie 2016 - „Promisiunea viitorului – tehnologie, bibliotecă și digital
- București în 27-28 aprilie 2017 - “Bibliotecile – parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor”, în cadrul
căreia Elena-Mariana Angheluță a susținut atelierul “Design Thinking”
- Cluj , 2-4 octombrie 2017 - „Inovație. Creativitate. Leadership
- Bacău, 17-18 mai 2018 - Biblioteca publică – soluții și perspective în dezvoltarea comunității”, Olimpia
Bratu și Elena-M ariana Angheluță au susținut prezentarea Biblioteca publică – centru de informare europeană
- Alba Iulia, 14-16 noiembrie 2018 - „Inițiative, oportunități, obiective ale bibliotecilor publice din România”,
lucrări prezentate: Viorel SURDOIU, redactor, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj - Infocentenar - Tabără de
creație EROI pe CALEA EROILOR¸ Elena-Mariana ANGHELUȚĂ, șef birou, Biblioteca Județeană Christian Tell
Gorj - Biblioteca din parc – un proiect al comunității pentru comunitate; Diana Lăcătușu și Marinela Csolti s-au
implicat în derularea atelierului Bibliotecile Transformă – Ce? Cum? și mai ales De ce să spunem tuturor acest
lucru?)

De asemenea, alți colegi bibliotecari, au aplicat și au fost selectați să prezinte bunele practici ale
bibliotecii noastre în cadrul altor evenimente profesionale organizate în țară: Roxana Ungureanu a fost
selectată pentru a participa la două evenimente profesionale în 2016 – Simpozionul „Mijloace moderne
de atragere a publicului in biblioteca”, organizat de Biblioteca Județeană Panait Istrati din Brăila și
Conferința Atracție prin Inovație organizată de Biblioteca Județeană „ I.S. Bădescu” Sălaj, desfășurată la
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Zalău în perioada 26-28 octombrie 2016 unde a prezentat pilotarea unui nou serviciu pe care dorim să îl
oferim constant tinerilor din comunitate – Cartea vie a profesiilor (orientare profesională prin contactul
direct cu persoane care practică diferite meserii de pe piața muncii). În 2017 au fost selectate să participe
la Simpozionul Național „Mijloace moderne de atragere a publicului in biblioteca”, organizat de Biblioteca
Județeană Panait Istrati din Brăila bibliotecarele din Filiala pentru Copii – Luiza Sandu și Corina Mocescu. Pentru
că imaginea bibliotecarilor noștri în comunitatea profesională a crescut în timp, în anul 2018 am fost invitați să
prezentăm rezultatele activităților Bibliotecii Județene “Christian Tell” la Focșani, în cadrul conferinței profesionale
prilejuită de Zilele Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” (Bibliotecile unesc oameni și comunitățile!) și la
Alexandria la Zilele Bibliotecii Județene “Marin Preda” (expoziția Femeile Centenarului).
Conferința Design Thinking for Libraries, pe care am organizat-o în 2017, în 6-7 aprilie la Târgu Jiu a
reprezentat un important eveniment profesional de rang național, la care au fost prezentate metode inovative de
proiectare și dezvoltare a serviciilor din biblioteci europene sau din România, cu scopul de a fi o inspirație pentru
colegii bibliotecari participanți (60 de bibliotecari din țară) în a concepe noi servicii, gândite din perspectiva
beneficiarului ( pe baza metodologiei Human Centred Design).
Rezultatele obținute în proiectul Al treilea spațiu al cetățeniei active, pe care l-am implementat în perioada
2014-2016 ca parteneri ai Fundației Progress au fost prezentate la conferința de închidere a proiectului, Occupy
Libraries - Biblioteca ta, comunitatea ta!, eveniment la care a participat Ambasadorul Norvegiei în România. De
asemenea, serviciile oferite de biblioteca noastră, rezultatele și proiectele realizate au fost prezentate la standurile
organizate în spațiul Bibliotecii Naționale, locul unde s-au desfășurat lucrările conferinței.
Pe lângă prezența la evenimente profesionale naționale, sunt de consemnat două participări la conferințe
internaționale: managerul a prezentat experiența bibliotecilor românești în implementarea design thinking la
Forumul Formatorilor organizat de bibliotecarii din Republica Moldova în cadrul Programului Novateca la Chișinău
în 19-21 septembrie 2017. De asemenea, a fost invitat la Conferința organizată de CNSBO la Milano în perioada
28-29 noiembrie 2017 – Lavorare in rete 20 anini dopo, prilej cu care a fost prezentată o nouă idee de proiect
pentru a fi depus pe Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, iar biblioteca noastră a fost invitată să devină
partener în proiect. Elena-Mariana Angheluță a prezentat obiectivele și metodologia serviciului oferi prin proiectul
Biblioteca din parc în Ghidul serviciilor ludice, studiu realizat de colegii din Republica Moldova în anul 2018.
Personalul a fost evaluat anual, conform prevederilor legislației specifice, dispozițiilor autorității și
reglementărilor interne. Rezultatele evaluărilor sunt păstrate la compartimentul de specialitate.
În cursul anului 2017 s-au creat condițiile necesare promovării în gradul profesional următor pentru 3
posturi de bibliotecar și pentru 1 post de referent de specialitate. În urma desfășurării examenelor de promovare
candidații a fost declarați admiși. Astfel s-au creat condițiile pentru a solicita: transformarea a două posturi de
bibliotecar studii superioare, grad profesional I în bibliotecar grad profesional I A pentru Compartimentul Filiala
pentru copii din cadrul Biroului Comunicarea şi Evidența Colecțiilor; transformarea unui post de bibliotecar studii
superioare, grad profesional I în bibliotecar grad profesional I A pentru Compartimentul Secția de Împrumut
Beletristică din cadrul Biroului Comunicarea şi Evidența Colecțiilor; transformarea postului de referent de
specialitate studii superioare, gradul profesional II în consilier grad profesional I.
În 2018 s-au desfășurat examene de promovare în grad profesional pentru postul de bibliotecar debutant,
care a devenit bibliotecar gradul profesional II și pentru inginerul de sistem debutant, care a devenit inginer de
sistem gradul profesional II.
Pentru noua perioadă de management, dezvoltarea continuă a personalului va rămâne unul dintre
obiectivele principale, deoarece o resursă umană bine calificată, dezvoltată profesional poate propune și
implementa noi servicii, poate contribui la atragerea de noi categorii de utilizatori și toate acestea contribuie la
menținerea unei imagini publice de instituție care își îndeplinește misiunea în comunitate. Este necesar să
continuăm formarea profesională (în profesia de bibliotecar pentru noii angajați), dar și dezvoltarea de competențe
pentru management de proiect pentru ceilalți bibliotecari, care au dovedit abilități de gestionare a proiectelor
instituției. De asemenea, trebuie să avem în vedere dezvoltarea profesională a personalului care deservește secția
de artă, pentru a putea să ducă la îndeplinire obiectivele asumate prin planul de marketing al proiectului de
conservare, restaurare și promovare turistică a acestui obiectiv, monument istoric emblematic pentru comunitatea
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gorjeană, cu funcție de bibliotecă de artă. În același timp, se impune participarea activă la conferințele profesionale,
cel puțin la cele de nivel național, cum sunt cele organizate de ANBPR.
În ultimii ani biblioteca județeană a propus și realizat servicii, programe și proiecte care au fost răspunsul
nostru la nevoile identificate în comunitate. Toate aceste activități au ajuns să ocupe mult din timpul bibliotecarilor,
care nu au fost degrevați de sarcinile tradiționale de lucru ale profesiei. În realitate, pentru populația pe care o
deservim, coroborat cu numărul tot mai mare de activități culturale, educative, de instruire pe care le-am desfășurat
în ultimii ani, cei 30 de specialiști ai instituției sunt insuficienți pentru a menține pe termen lung o ofertă bogată a
bibliotecii. Cum actualul context economic nu este favorabil unor creșteri de personal, o soluție pentru a găsi un
echilibru între nevoile din ce în ce mai diverse ale comunității, care nu mai dorește de la bibliotecă doar să
împrumute cărți și să consulte resurse informaționale prin internet și creșterea ofertei de servicii de calitate pentru
comunitate ar fi automatizarea completă a serviciilor de bibliotecă. Aceasta se poate realiza cu ajutorul sistemelor
ce folosesc identificarea prin radio-frecvență (RFID), cu stații de auto-împrumut și pentru returnarea documentelor.
Implementarea unui astfel de sistem ar aduce beneficii utilizatorilor, care ar petrece mai puțin timp pentru realizarea
tranzacțiilor de împrumut, iar bibliotecarii ar putea să aloce mai mult timp pentru dezvoltarea de servicii necesare
comunității, așa cum a reieșit și din studiul privind calitatea serviciilor oferite de bibliotecile publice din județul Gorj.

4.
analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului
instituției, propuneri de îmbunătățire;
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj îşi desfășoară activitatea în 4 spații care au fost structurate pe
fonduri de carte specializate. Astfel, la sediul central din Calea Eroilor nr. 23 se află secțiile de împrumut pentru
adulți (beletristică şi domenii), sala de lectură , spațiu multifuncțional, cu 56 de locuri destinată consultării colecțiilor
de bază ale bibliotecii, periodicelor, legislației , Centrul cu Acces Public – 12 computere cu acces internet gratuit,
spațiu pentru întâlniri și activități culturale. În același imobil se află și birourile administrative, precum și depozitele
aferente păstrării colecțiilor sălii de lectură. Secția de Artă a Bibliotecii Județene funcționează în imobilul din str. 11
Iunie 1848 nr. 67, monument istoric cunoscut sub numele de Casa memorială Iosif Keber. Documentele de
bibliotecă din colecție sunt structurate pe domeniul artă cu toate componentele sale, acestea fiind puse la dispoziția
utilizatorilor în regim de sală de lectură cu 10 locuri. Acest spațiu găzduiește și un centru cu acces public la
computere și internet dotat cu 4 calculatoare. Biblioteca are o filială, situată în zona de sud a orașului, Filiala
Victoria, care oferă utilizatorilor documente de bibliotecă în regim de împrumut cu acces liber la raft, depozit, sală
de lectură, Centru cu Acces Public ( 6 computere cu acces gratuit la internet) și o Filială pentru Copii în Bulevardul
Republicii nr. 13 A cu aceeași structură- sală de lectură, împrumut cu acces liber la raft, și Centru cu Acces Public
( 6 computere cu acces gratuit la internet), ludotecă.
O preocupare permanentă a managementului a fost punerea în valoare și utilizarea judicioasă a spațiilor
în care biblioteca oferă servicii pentru public. Acestea au fost întreținute (lucrări de igienizare, completare cu
mobilier necesar, asigurare confort termic) sau reamenajate, astfel încât să devină mai atractive pentru public.
Filiala pentru Copii a fost transformată într-un spațiu atractiv prin realizarea ludotecii, situată la etajul clădirii și
reorganizarea depozitelor de la parter în spații deschise publicului, cu acces liber la raft pentru împrumutul de carte,
la care se adaugă spații pentru calculatoare cu acces public la internet. La Filiala Victoria am reușit să asigurăm
confortul termic prin repararea tâmplăriei
Importantă pentru activitatea viitoare a bibliotecii este investiția Consiliului Județean Gorj “Extinderea prin
mansardare și înlocuirea tâmplăriei la Biblioteca Județeană Gorj’. Lucrările, care vor fi curând recepționate, au
adăugat spații noi destinate publicului – o sală de conferințe cu o capacitate de 80 de persoane, un centru pentru
instruirea/formarea comunității, alături de câteva birouri destinate personalului instituției. Spațiile nou create ne vor
permite o mai bună desfășurare a activităților și vor reuși să asigure confortul necesar utilizatorilor sălii de lectură,
în condițiile în care toate întâlnirile publice se vor desfășura în sala de conferințe din mansardă. Dotările minimale
necesare funcționării spațiilor din mansardă vor permite utilizarea lor în scurt timp de la recepționarea lucrărilor.
Pentru că biblioteca este un spațiu public, neutru, realizat pentru comunitate, vom pune aceste spații la dispoziția
partenerilor noștri instituționali și comunității – instituții de educație, alte instituții publice, ONG-uri sau grupuri de
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interes comunitar. Pentru aceasta vom elabora un set de reguli pe care le vom afișa pe site-ul bibliotecii,
www.bibliotell.ro – regulament pentru folosirea sălii de conferințe, formular pentru rezervare, calendarul
programărilor, astfel încât să fie disponibile publicului interesat.
Un alt proiect implementat de Consiliul Județean Gorj, care ne va permite o mai bună utilizare a spațiilor
de bibliotecă este Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif
Keber” finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. În cursul anului 2019 vor demara efectiv
lucrările de restaurare-conservare, ceea ce va permite ca, cel mai devreme, 2021 să putem utiliza spațiul revitalizat
al Secției de artă a bibliotecii. Remodelarea sălilor de lectură de la parter, cele 4 săli de expoziții de la etaj, alături de
sala multifuncțională vor permite organizarea și desfășurarea de ateliere, expoziții, întâlniri cu artiști, seri de film și
muzică ce vor pune în valoare fondul documentar al bibliotecii și vor oferi servicii noi și inovative de interacțiune cu
exponatele și cu documentele celor care vor participa la aceste activități. Curtea imobilului va putea fi utilizată pentru
expoziții, târguri, loc de întâlnire pentru creativii din județ și din regiune.
Toate aceste investiții în spații pentru public trebuie completate cu investiții în spațiile de depozitare
colecțiilor care sunt puse la dispoziția publicului și astfel biblioteca județeană va deveni un spațiu-model pentru
bibliotecile secolului XXI. În acest sens ne propunem o importantă investiție destinată folosirii judicioase suprafeței
depozitului sălii de lectură (proiectat în 1995 pentru o creștere a colecțiilor pe 10 ani, iar de atunci au trecut 24 de
ani), care va permite extinderea capacității de depozitare. Avem în vedere achiziționarea de rafturi de arhivare
mobile supraetajate, dispuse pe două niveluri, cu podină metalică, acces pe scară metalică la nivelul superior astfel
încât să utilizăm cât mai mult din înălțimea încăperii (din cei 4,4 m înălțime, rafurile pot fi dispuse pe două niveluri,
utilizându-se 3,6 m din cei disponibili (restul este imposibil de utilizat din cauza grinzilor de rezistență ale clădirii).
Prin achiziționarea și montarea acestor rafturi, capacitatea de depozitare a documentelor în metri liniari se
va dubla, ajungând de la 1263 m.l., în prezent, la 2758 m.l. (din care 1558 pe parter și 1200 m.l. pe nivelul
superior). Documentele vor fi mult mai bine organizate datorită faptului că rafturile vor fi adaptate cotelor
formatelor de documente depozitate, vor fi regăsite ușor datorită sistemului de etichetare folosit.
Achiziționarea și montarea rafturilor de arhivare mobile ar îmbunătăți condițiile de păstrare a documentelor de
bibliotecă (dispare praful care se așterne pe documente și necesită îndepărtare mecanică periodică) și în același
timp îmbunătățește condițiile de muncă ale personalului bibliotecii (dispare pericolul accidentării, din cauza urcatului
pe scări foarte înalte). Această investiție are un cost de 240.000 euro și chiar dacă actuala situație economică nu
este tocmai favorabilă, ne bazăm pe înțelegerea nevoilor bibliotecii de către Consiliul Județean Gorj, așa cum a
făcut-o și până acum, din dorința de a oferi, prin bibliotecă, servicii de calitate comunității gorjene.

5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a
continuităţii procesului managerial.
Delegarea de competențe și responsabilități pentru asigurarea continuității procesului managerial din
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj este prevăzută inclusiv în Regulamentul de Organizare și Funcționare
al instituției, la art. 31. (1) În lipsa din Bibliotecă a managerului, pe anumite perioade de timp (concediu de odihnă,
concediu de boală, deplasări în tara sau străinătate etc.), conducerea este asigurată de șeful de birou sau altă
persoană desemnată de conducere prin dispoziție. Posturile de middle management – șefi de birouri, contabil

șef cuprind atribuții care reflectă principiile instituției delegării. Atât în fișele de post aferente acestor
posturi, cât și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției sunt respectate regulile de bază
prin care nu se deleagă sarcini de importanță strategică, de importanță deosebită, sarcini cu impact uman
deosebit ori sarcini ce definesc postul de management. Sarcinile, competențele și responsabilitățile ce
fac obiectul delegării sunt realizate în scris (fișa de post sau decizia emisă de manager).
Consider că este obligatoriu ca managerul să manifeste încredere și să asigure un climat potrivit
pentru manifestarea persoanei delegate pe toată durata delegării de competențe, iar controlul exercitat
de manager are în vedere atingerea obiectivelor cu rezultatele dorite.
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Delegarea are efecte directe în creșterea performanțelor organizației deoarece permite resurselor
umane care au abilități manageriale, combinate cu pregătirea profesională necesară, să își aproprieze
proiecte și acțiuni ale instituției și să performeze în obținerea rezultatelor propuse. De altfel, în calitate de
manager am delegat responsabilitatea coordonării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă (proiecte în
parteneriat, coordonarea Centrului Europe Direct Gorj) colegilor bibliotecari, cu respectarea principiilor
enunțate anterior. Dincolo de obținerea rezultatelor propuse prin proiectele implementate și atingerea
obiectivelor, consider că această manieră de investire cu responsabilitate conduce la profesionalizarea
colegilor, la asigurarea continuității procesului de management și la creșterea stimei de sine a persoanelor
delegate, cu efecte benefice pe termen lung asupra organizației.
D. Analiza situației economico-financiare a instituției:
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații
solicitate/obținute de la instituție:
Nr.

Categorii

Anul

crt.
(1)

(2)

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

2.201.578

2.495.450

2.873.333

89.399

90.750

191.632

1.

TOTAL VENITURI, din care:

1.1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

1.2.

Alocaţii

2.112.184

2.404.701

2.681.700

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

2.201.578

2.495.450

2.873.333

2.1.

Cheltuieli de întreţinere din care:

657.038

693.136

684.987

- cheltuieli materiale

629.336

665.118

631.366

- cheltuieli de capital: investiţii

27.702

28.018

53.621

126.467

254.453

373.335

1.366.752

1.620.815

1.956.667

2.2

Cheltuieli pentru proiecte

2.3.

Cheltuieli de personal

1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase)
Bugetul de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ““Christian Tell”” Gorj a fost în creștere
în perioada 2016-2019. Raportat la anul 2016, creșterea este de 13 %, în 2017, iar în 2018 de 30 %,
caua principală fiind creșterea cheltuielilor de personal. Serviciile oferite de instituție sunt gratuite, iar
bugetul de venituri al instituției este constituit din alocațiile bugetare aprobate anual de Consiliul Județean
Gorj.
Cu toate acestea, trebuie menționat că, în medie (pe cei 3 ani) 4,93 % din bugetul de venituri
și cheltuieli provine din surse atrase, respectiv finanțarea primită de la Comisia Europeană pentru
implementarea proiectului Centrul de informare Europe Direct Gorj și din Programul Centenar al
Ministerului Culturii și Identității Naționale (4,06 % în 2016, 3,63 % în 2017 și 6,66 % în 2018).
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1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreținere,
colaboratori; cheltuieli de capital);
Structura bugetului de cheltuieli în perioada analizată arată că în această perioadă cheltuielile de
personal au cunoscut o creștere constantă, în timp ce cheltuielile materiale s-au diminuat:
2016 – cheltuieli de personal 62,08%, cheltuieli materiale 28,58 %, cheltuieli de capital 1,25 %;
2017 – cheltuieli de personal 64,95%, cheltuieli materiale 26,65 %, cheltuieli de capital 1,12 %;
2018 – cheltuieli de personal 68,09%, cheltuieli materiale 21,97 %, cheltuieli de capital 1,86%.
Deși s-a încercat optimizarea cheltuielilor din buget, creșterea veniturilor personalului bugetar a
consumat o mare parte din bugetul instituției.
Cheltuielile materiale sunt în mare parte constituite din cheltuieli pentru dezvoltarea colecțiilor prin
achiziție de carte și din cheltuieli pentru proiectele pe care le-am oferit în comunitate. Deși procentual,
acestea sunt în scădere, calitatea serviciilor oferite nu a avut de suferit, așa cum arată numărul de
beneficiari ai serviciilor bibliotecii. În perioada 2016-2018 am servit 70.120 persoane din comunitate (24.000
beneficiari de servicii tradiționale de bibliotecă, 46.120 beneficiari de servicii oferite prin programele și proiectele
propuse).

În ceea ce privește investițiile, acestea nu sunt într-o pondere mare și asta pentru că investițiile
majore sunt realizate de Consiliul Județean Gorj - investiții în extinderea, modernizarea sau restaurarea
spațiilor bibliotecii> „Extinderea prin mansardare și înlocuirea tâmplăriei la Biblioteca Județeană
‘”Christian Tell” Gorj” sau “Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei
memoriale Iosif Keber”.

2.

analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada 2013 - 2015,
completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.

Programul/proiectul

Devizul
estimat

Devizul
realizat

Observaţii, comentarii,
concluzii

-1

-2

-3

-4

-5

1

13.405

17.200

11.986

29.000

20.875

20.000

10.200

18.000

12.480

26.000

12.711

2.800

5.073

11.700

6.128

10.000

5.352

Memorie și identitate
locală
BiblioFEST

2

3

15.400

Biblioteca furnizor de
educație non-formală
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Valorile devizelor estimate în
comparație cu valorile
cheltuielilor efective sunt mai
mari din cauza faptului că mare
parte dintre proiectele acestui
program suportă, cu precădere
cheltuieli cu resursele umane
implicate, care sunt cuprinse în
partea de cheltuieli de personal
și este destul de dificil să stabilim
un cost exact pe proiect.
Sumele efectiv cheltuite pentru
realizarea proiectelor din cadrul
acestui program au fost mai mici
decât cele estimate
În cadrul acestui program
proiectele din primul an au
consumat mai mult decât în anii
următori.

Nr. crt.

4

5

Programul/proiectul

Biblioatelier

Devizul
estimat

Devizul
realizat

3.500

3.709

8.900

7.964

25.900

15.387

105.688

105.688

182.000

181.499

Centrul Europe Direct
Gorj

231.680

231.679

TOTAL

707.768

646.136

Observaţii, comentarii,
concluzii
Proiectele din cadrul acestui
program s-au încadrat în
sumele propuse, mai puțin în
al 3-lea an.
Pentru acest proiect (cu
finanțare nerambursabilă)
diferențele între valoarea
devizelor și valoarea de
implementare constă în valoarea
cursului euro stabilită în fiecare
an de implementare la valoarea
din luna ianuarie a monedei euro
din baza Inforeuro
În ansamblu, pentru
implementarea proiectelor
culturale, educative și de
informare europeană s-au
cheltuit sume mai mici decât cele
prevăzute inițial, fără a afecta
calitatea acestora.

3.

soluții şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituției:
Atragerea de surse de finanțare nerambursabile pentru implementarea de proiecte a fost
permanent o preocupare a managementului. Rezultatele sunt implementarea proiectului Centrul de
Informare Europe Direct Gorj, care se află în a doua etapă de finanțare 2018-2020, după 2013-3018. De
asemenea, au fost accesate și fonduri naționale, biblioteca fiind în 2018 beneficiar al Programului
Centenar propus de Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Raportându-ne la bugetele instituției pentru perioada analizată observăm că o mare parte din
sumele alocate pentru desfășurarea de activități specifice, dezvoltarea de servicii noi (centrul de informare
europeană) provin din surse atrase.
Pentru perioada următoare ne propunem păstrarea centrului de informare europeană creat în
cadrul bibliotecii. Centrul de Informare Europe Direct Gorj este un proiect multianual cu finanțare
nerambursabilă finanțat de Comisia Europeană și cofinanțat de Consiliul Județean Gorj, înființat în 2013
și care poate fi susținut cel puțin până în 2020. Dacă va exista o nouă sesiune de selectare a structurilor
gazdă pentru funcționarea acestor centre după 2020, vom aplica o nouă cerere de finanțare.
De asemenea, ne propunem accesarea altor surse de finanțare nerambursabilă, programul
Europa Creativă, pentru care așteptăm rezultatele selecției cererii de proiecte de cooperare depuse în
decembrie 2018.
4. soluții şi propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase în totalul veniturilor:
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj nu face venituri proprii. Dacă asimilăm sumele atrase
din implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă la venituri (ceea ce și sunt în sensul larg al
cuvântului, dar nu și în sensul legislației în vigoare) atunci putem vorbi despre posibilitatea de a adăuga
veniturilor instituției sume provenind din sursele atrase. În acest sens, managementul își propune să
continue să găsească surse de finanțare pentru care bibliotecile sunt eligibile și să acceseze și pe viitor
finanțările nerambursabile disponibile din fonduri naționale, europene, private.
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4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor este în creștere în perioada 2016-2018
de la 62,08 % în 2016 la 68,09 % în 2018. Însă, dacă avem în vedere faptul că serviciile pe care le oferă
biblioteca sunt realizate în mod direct, prin contact zilnic cu beneficiarii de către bibliotecari, aceste costuri
sunt parte a investiției autorității prin care oferă acces la cultură și educație pentru comunitate.
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
Cheltuielile de capital nu au procente foarte mari, de la 1,25 la 1,86 %, dar sunt în creștere ușoară
raportat la totalul bugetului aprobat și executat. De asemenea, este de adus în discuție faptul că proiectele
mari de investiții, care au ca obiect extinderea spațiilor în care funcționează biblioteca sau restaurarea
acestora, nu pot fi realizate de administrator, ci de proprietarul imobilelor, Consiliul Județean Gorj, în
domeniul public al căruia aceste clădiri sunt înscrise. În acest sens menționăm aici investiția pentru
execuția lucrării Extinderea prin mansardare a Bibliotecii Județene ““Christian Tell”” Gorj prevăzută în
bugetul Consiliului Județean Gorj și proiectul de restaurare-conservare a Casei memoriale Iosif Keber ce
va fi realizat de asemenea, de Consiliul Județean Gorj.
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din alocații bugetare;
Cheltuielile salariale sunt acoperite în procent de 100% din alocațiile bugetare pentru anii 2016-2018.
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele
individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenții civile);
Nu este cazul
4.5. cheltuieli pe beneficiar (din alocație)
Cheltuiala pe beneficiar a fost calculată conform formulei de calcul stabilite prin normele legale
în vigoare – 100,12 lei/beneficiar în 2016, 95,54 lei/beneficiar în 2017 și 124,8 lei/beneficiar în 2018.
Valorile fluctuează în perioada analizată și reflectă relația dintre serviciile oferite și răspunsul comunității.
Creșterea cheltuielii pe beneficiar din 2018 este consecința scăderii numărului beneficiarilor serviciilor
tradiționale de bibliotecă, determinată de disconfortul creat de lucrările de extindere a bibliotecii prin
mansardare care au condus la suspendarea temporară a unor servicii și la închiderea Secției de Împrumut
Adulți Domenii timp de un an și jumătate.
E. Strategia, programele şi planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj și-a consolidat în comunitate imaginea unei biblioteci
moderne, care oferă servicii adaptate nevoilor de informare ale publicului, atât prin mijloace clasice
(împrumut sau consultare de documente de bibliotecă prin sălile de lectură), cât și prin intermediul noilor
tehnologii. De asemenea, activitățile, programele și proiectele culturale, educative au adus plus-valoare
în comunitate oferind spațiul, oamenii și serviciile necesare pentru dezvoltarea personală, profesională și
de petrecere a timpului liber utilizatorilor noștri.
La formularea obiectivelor strategice, a direcțiilor de acțiune este necesar să avem în vedere nevoile
exprimate de utilizatorii noștri cuprinse în concluziile Studiului privind calitatea serviciilor oferite de bibliotecile
publice din județul Gorj (2017), strategia sectorială în domeniul culturii (Strategia pentru Cultură și Patrimoniu
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Cultural Național 2016-2022, chiar dacă nu este nici acum asumată), direcțiile de acțiune de la nivel european în
domeniul culturii.
Fiindcă suntem într-o perioadă premergătoare pregătirii noilor strategii de dezvoltare locale, pentru viitorul
cadru financiar multianual 2021-2027, vom revizui obiectivele strategice propuse după realizarea Strategie de
dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027, proiect al Consiliului Județean Gorj în care instituția
bibliotecii se va implica în mod direct.

1. viziune
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj își propune ca până în 2024 să devină locul unde se
întâlnesc nevoile de informare, culturale, educaționale, de socializare și dezvoltare personală ale comunității cu
profesionalismul bibliotecarilor care facilitează utilizarea spațiilor și a resurselor într-un adevărat centru al
comunității.
Împreună dezvoltăm o comunitate puternică!

2. Misiune
Misiunea bibliotecii, așa cum este aceasta definită prin Legea 334/2002 a bibliotecilor, cu modificări și
completări, republicată este de a asigura constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea
colecțiilor de cărți, publicațiilor seriale, a altor documente de biblioteca si a bazelor de date, pentru a facilita
utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea si desfășurarea
de proiecte si programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau
prin parteneriat public-privat; în cadrul societății informației biblioteca are rol de importantă strategică.
Păstrând principiile enunțate în lege, misiunea asumată a Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj
este de a facilita, prin profesionalismul bibliotecarilor, accesul la resursele informaționale, culturale,
educaționale pe care le deține sau le poate aduce în spațiile sale în scopul construirii unei comunități
gorjene puternice.

3 - 4. obiective (generale şi specifice) și strategia culturală, pentru întreaga perioadă
de management;
OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectiv transveral : Dezvoltarea Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj sub toate aspectele instituționale –
infrastructură, resurse umane, colecții, servicii
Obiective specifice:
O.S. 1. Consolidarea corpului profesionist de bibliotecari, capabili să faciliteze accesul la resursele, serviciile și
spațiile bibliotecii în scopul dezvoltării durabile a comunității
Măsuri:
- identificarea de programe de pregătire profesională adecvată facilitării utilizării spațiilor, resurselor informaționale
și interacțiunii cu publicul;
- asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor prin toate formele de
pregătire profesională (ateliere metodice organizate în bibliotecă, organizarea/participarea de/la cursuri de formare
profesională, participări la conferințe, symposia);
- susținerea participării personalului la diseminarea experienței profesionale pe plan intern și internațional.;
O.S. 2 Facilitarea accesului la resursele bibliotecii prin servicii adaptate nevoilor identificate în comunitate
Măsuri:
- dezvoltarea continuă a colecțiilor de documente ale bibliotecii, indiferent de suport, achiziția, cu respectarea
prevederilor Legii bibliotecilor 334/2002, a minim 5000 de documente de bibliotecă anual (carte, periodice,
documente audio-video, jocuri)
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- creșterea numărului utilizatorilor serviciilor bibliotecii prin campanii de atragere la lectură cu obiective definite pe
grupurile țintă adresate (copii, adolescenți), organizarea de ateliere, cursuri, dezbateri, întâlniri ale comunităților cu
interese comune în spațiile bibliotecii;
- promovarea noutăților editoriale, a serviciilor prin intermediul site-ului (www.bibliotell.ro) , a paginii de Facebook,
atragerea de persoane resursă din comunitate care să prezinte în comunitate propria experiență a interacțiunii cu
resursele și serviciile bibliotecii;
- promovarea și valorificarea spațiilor nou create, ca locuri în care comunitatea își poate satisface nevoile
informaționale, culturale, educaționale, de socializare, de dobândire a competențelor digitale necesare în secolul
XXI
O.S. 3. Valorificarea și menținerea la standarde a infrastructurii fizice a bibliotecii
Măsuri:
- întreținerea spațiilor și dotărilor în care funcționează secțiile și filialele bibliotecii pentru asigurarea confortului
necesar utilizatorilor și menținerea unor condiții de lucru optime pentru personalul instituției;
- promovarea spațiilor nou-create în sediul central al bibliotecii – sala de conferințe și centrul pentru instruirea
comunității (se va elabora un regulament pentru utilizarea spațiului de entități din comunitate, în perioadele în care
nu au loc evenimente ale instituției), iar din 2021 vor fi valorificate spațiile restaurate și consolidate ale Secției de
Artă a bibliotecii, Casa memorială Iosif Keber prin implementarea activităților prevăzute în planul de marketing al
proiectului;
- creșterea capacității depozitului sălii de lectură prin achiziționarea și montarea unui sistem de rafturi de arhivare
mobile supraetajate, dispuse pe două niveluri, cu podină metalică, acces pe scară metalică la nivelul superior astfel
încât să utilizăm cât mai mult din înălțimea încăperii (din cei 4,4 m înălțime, rafurile pot fi dispuse pe două niveluri,
utilizându-se 3,6 m din cei disponibili (restul este imposibil de utilizat din cauza grinzilor de rezistență ale clădirii).
Prin achiziționarea și montarea acestor rafturi, capacitatea de depozitare a documentelor în metri liniari se
va dubla, ajungând de la 1263 m.l., în prezent, la 2758 m.l. (din care 1558 pe parter și 1200 m.l. pe nivelul
superior);
- implementarea unui noi etape în automatizarea serviciilor de bibliotecă – introducerea sistemului bazat pe
tehnologia RFID (identificare prin radio-frecvență), stații de auto-împrumut și returnare de documente, care dau
independență utilizatorilor serviciilor tradiționale de bibliotecă, reduc timpul pe care aceștia îl petrec pentru
înregistrarea tranzacțiilor de împrumut și, în același timp, permit bibliotecarilor să aloce mai mult timp pentru
realizarea de servicii noi și interacțiunii de calitate cu beneficiarii serviciilor noastre în programe și proiecte
dezvoltate din nevoile identificate în comunitate.
Obiectiv strategic 1. Consolidarea rolului bibliotecii județene de centru al comunității gorjene
Obiective specifice:
O.S. 1. 1. Susținerea dezvoltării personale a membrilor comunității
- realizarea de activități, programe, proiecte de educație non-formală adresate în comunitate pe grupuri-țintă bine
determinate;
-facilitarea întâlnirilor în spațiile bibliotecii pentru grupurile cu interese comune;
- dezvoltarea și consolidarea corpului de voluntari ai bibliotecii;
- consolidarea corpului de bibliotecari din bibliotecile publice din mediul rural și mic-urban prin programe, proiecte
comune, acțiuni de dezvoltare a competențelor profesionale ale acestora, menținerea programului de recunoaștere
și recompensare a activității acestora în propriile comunități și susținerea participării la evenimente profesionale a
celor care se remarcă prin bune practici la nivel local;
- menținerea bibliotecii printre instituțiile culturale de rang județean care contribuie la realizarea Agendei cultural a
județului Gorj
O.S. 1.2. Dezvoltarea serviciilor bazate pe tehnologiei informației și comunicării și promovarea lor în scopul
dezvoltării durabile a comunității
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- asigurarea condițiilor pentru utilizarea tehnologiei informației și comunicării – menținerea și dezvoltarea Centrelor
cu Acces Public la calculatoare și internet realizate prin Programul BIblionet în biblioteca județeană și biblioteci
publice din Gorj;
- instruirea comunității în utilizarea tehnologiei informației și comunicării – proiecte și acțiuni adresate pe grupuri
țintă (copii, tineri, adulți, seniori);
- identificarea de soluții pentru integrarea resurselor informaționale cu noile tehnologii, mai ales pentru punerea în
valoare a Casei memoriale Iosif Keber în care funcționează Secția de Artă a bibliotecii, la finalizarea lucrărilor de
conservare-restaurare
O.S. 1.3. Consolidarea rolului bibliotecii ca portalul de informare europeană pentru comunitatea gorjeană
- menținerea și dezvoltarea Centrului de Informare Europeană Europe Direct Gorj
- construirea unei rețele de multiplicatori de informație europeană cu ajutorul bibliotecarilor din bibliotecile publice
gorjene
Obiectiv strategic 2. Implicarea bibliotecii în sprijinirea dezvoltării economiei județului prin promovarea și
valorificarea patrimoniului cultural.
Obiective specifice:
O.S. 2.1.. Consolidarea rolului bibliotecii ca portal de acces la patrimoniul cultural local, la memoria și cunoașterea
locală ;
Măsuri:
- dezvoltarea colecțiilor bibliotecii cu resurse referitoare la patrimoniul cultural local
- realizarea de produse care să pună în valoare memoria culturală locală – personalități, locuri, monumente,
evenimente trasee culturale derivate din acestea
- integrarea produselor realizate în soluții care folosesc tehnologia informației și comunicării
O.S. 2.2. Valorificarea potențialului patrimoniului cultural și antreprenorial din județ.
Măsuri:
- punerea în valoare a investiției în conservarea și restaurarea Casei memoriale Iosif Keber prin activități specifice,
așa cum au fost prevăzute în proiect: ateliere de artă, expoziții, introducerea casei în calendarul evenimentelor

organizate în Noaptea albă a muzeelor, organizarea unei rezidențe artistice anuale, Zilele Iosif Keber,
Târgul din grădină, evenimente în cadrul Nocturnei Bibliotecilor;
- identificarea și implementarea unei aplicații care să pună în valoare elementele colecției memoriale prin
intermediul realității augmentate;
- crearea de produse care să promoveze elementele de patrimoniu cultural local, inclusiv colaborarea cu
alte entități care pot aduce plus-valoare activităților bibliotecii
Obiectiv strategic 3. Dezvoltarea relațiilor de cooperare și a parteneriatelor la nivel local, național și internațional.
Obiective specifice:
O.S. 3.1. Consolidarea relațiilor parteneriale existente cu actorii relevanți din județ, alături de identificarea de noi
parteneri pentru îndeplinirea misiunii bibliotecii
Măsuri:
- menținerea și consolidare parteneriatelor cu instituții de învățământ, instituții culturale, alte entități relevante
pentru activitățile bibliotecii din județ;
- dezvoltarea de bune practici în relațiile parteneriale locale
O.S. 3.2. Dezvoltarea unei rețele de promovare a cooperării interinstituționale, necesară accesării surselor
alternative de finanțare
- identificarea de parteneri pentru accesarea de resurse nerambursabile
- desfășurarea de proiecte în parteneriat cu ONG-uri, instituții în scopul atragerii de resurse nerambursabile
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5. strategia şi planul de marketing
Biblioteca, instituție publică ce oferă servicii publice comunității urmează principiile marketingului
serviciilor publice: Biblioteca publică se află în slujba cetățeanului, misiunea sa este de a servi cetățeanul,
de aceea toate resursele și metodele sale sunt subordonate acestui scop; biblioteca aplică principiul
flexibilității – activitatea sa este adaptată la mediul în care își desfășoară activitatea; promovează strategii
active de dezvoltare prin care urmărește nu numai adaptarea la mediu, ci și influențarea lui; biblioteca
urmărește creșterea capacității instituționale pentru adaptarea rapidă la transformările sociale; biblioteca
dovedește cunoașterea exactă a cerințelor actuale și trebuie să le prevadă pe cele viitoare.
Produsele/serviciile pe care biblioteca le oferă comunității sunt acces garantat și gratuit la colecțiile de
documente, cursuri de instruire a comunității, activități cultural-educative, acces la internet și computere pentru
public, ateliere pe diverse teme, programe de voluntariat, informare pe probleme europene, dezbateri, întâlniri cu
scriitori/personalități. Serviciile oferite de bibliotecă sunt gratuite și se adresează tuturor membrilor

comunității.
Distribuirea serviciilor de lectură publică în comunitate se realizează în spațiile proprii unde
funcționează secțiile de împrumut public (5 spații), de consultare a documentelor la sala de lectură (4
spații), centrele cu acces public la internet (4 spații). Există posibilitatea accesării catalogului bibliotecii
online, prin site-ul bibliotell.ro.
Cele mai multe interacțiuni cu publicul - activități cultural-educative, expoziții, întâlniri cu
scriitori/personalități adresate comunității se produc, de regulă, la sediul central pentru care a fost utilizat
spațiul multifuncțional din în sala de lectură. Realizarea proiectului de mansardare a bibliotecii a condus
la crearea unui spațiu mai mare și adecvat acestor tipuri de servicii – o sală de conferințe/activități și un
centru de instruire a comunității. Pentru copiii, serviciile și activitățile cultural-educative sunt oferite în
spațiile dedicate de la Filiala pentru Copii – ludoteca.
Promovarea bibliotecii și a serviciilor s-a realizat utilizând materiale de promovare, prin anunțarea
evenimentelor în mass-media, prin intermediul site-ului și al paginii de Facebook. Aceste mijloace ș
canale de promovare și comunicare vor fi menținute, site-ul www.bibliotell.ro va fi reconfigurat pentru a fi
mai atractiv și compatibilizat cu dispozitivele mobile. Proiectele bibliotecii au jucat un rol important în
creșterea vizibilității instituției, cel mai mare impact l-a avut Biblioteca din parc – activitățile de vacanță
oferite timp de două luni au adus biblioteca în mijlocul comunității, iar pe termen lung au adus comunitatea
în bibliotecă. Acest proiect s-a dovedit a fi metodă eficientă de promovare a bibliotecii și serviciilor sale,
cu efecte în creșterea vizibilității și percepției publice asupra rolului instituției în comunitate. Din aceste
motive, vom menține această abordare în strategia de marketing pentru perioada 2019-2024.
Imaginea bibliotecii în comunitate s-a îmbunătățit în mod cert în ultimul timp, provocarea pentru
viitor este de a reuși să asociem în mentalul colectiv nevoia de informare și învățare cu spațiul bibliotecii
pentru toate categoriilor de vârstă și socio-profesionale din comunitate. Deoarece ne dorim să contribuim
în mod constant la dezvoltarea durabilă a comunității, strategia de marketing pe care o vom adopta în
perioada următoare vizează creșterea vizibilității instituției, perceperea bibliotecii ca centru al comunității.
Obiectivul general: Creșterea vizibilității instituției prin acțiuni care să întărească rolul
bibliotecii de centru al comunității.
Obiective
specifice
O.S.1.
Dezvoltarea

Actiuni

Termen

Buget Rezultate

Definirea caracteristicilor
grupurilor cărora se adresează
serviciile bibliotecii

2019

1000
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-număr de grupuri țintă
identificate

unei campanii
de
marketing
pentru
repoziționarea
bibliotecii
și a serviciilor
sale în
comunitate
O.S. 2.
Creșterea
eficienței
comunicării

Identificarea celor mai eficiente
canale de comunicare cu
grupurile țintă
Elaborarea sloganului
campaniei
Lansarea campaniei de
marketing – organizarea unui
eveniment anual de prezentare
a serviciilor
Comunicarea constantă a
serviciilor pe canalele
identificate – invitații directe,
flyer-e, postări pe website,
Facebook, mass-media etc
Elaborarea unor materiale
pentru promovarea serviciilor
oferite și distribuirea lor
constantă
Remodelarea site-ului bibliotecii

2019

-canale de comunicare
identificate

2019

-un slogan, un logo

2020-2024

-o campanie de marketing
desfășurată

Adresarea mesajelor de
comunicare pentru fiecare
categorie de grup țintă
identificat, implicarea
utilizatorilor-resursă în
construirea mesajelor
Fidelizarea beneficiarilor prin
organizarea de
evenimente/activități/servicii
dedicate grupurilor țintă și
comunității (ex. Biblioteca din
parc)
Evaluarea eficienței comunicării
serviciilor bibliotecii în
comunitate

permanent

permanent

1000

2019-2024

4500

2019-2020

5000

-număr de postări pe site,
Facebook, număr de invitații,
flyer-e distribuite,
mesaje/comunicate/reflectări în
mass-media
-un set de materiale de
promovare elaborat și distribuit
Completarea periodică de
conținut
-câte un mesaj pentru fiecare
grup țintă identificat

periodic

-număr de
evenimente/activități/servicii

Periodic,
cel puțin o
dată pe an

-un chestionar elaborat și
distribuit
-un raport privind gradul de
satisfacție al beneficiarilor
referitor la calitatea serviciilor
oferite

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

1

Gorjul
comunitate
europeană
puternică

DESCRIEREA
PROGRAMULUI

GRUP

REZULTATE AȘTEPTATE

ȚINTĂ

o Dezvoltarea continuă și Comunitatea
constantă
a
colecțiilor gorjeană
bibliotecii, portalului de
informare europeană pentru
asigurarea accesului la
informație și cultură al
comunității
27

Înnoirea anuală a colecțiilor
prin achiziția a cel puțin
5000 de documente de
bibliotecă.
Menținerea și dezvoltarea
portalului de informare

europeană
bibliotecă

2

Memorie
și Conservarea, valorificarea și
identitate locală
promovarea
elementelor
culturale
identitare
personalități
culturale,
evenimente,
patrimoniul
cultural local și județean în
context local, național și
internațional

Toate categoriile:
copii, tineri, adulți,
seniori,
public
specializat

creat

în

Organizarea de evenimente
dedicate
personalităților,
locurilor
cu
valoare
memorială,
momentelor
relevante pentru identitatea
locală gorjeană;
Digitizarea
culturale și
locale

resurselor
de informare

3.

BIBLIOFest

Organizarea
de Tineri,
adulți,
evenimente/festivaluri
comunitatea literară
literare, artistice, târguri de gorjeană, public larg
științe,

4.

BiblioHub

Proiectarea, organizarea și Copii, tineri, adulți, Campanii de atragere la
desfășurarea de activități de seniori
lectură, ateliere de vacanță,
formare pe tot parcursul vieții,
ateliere de creație, întâlniri,
consolidarea și dezvoltarea
dezbateri, activități de
parteneriatului bibliotecii cu
implicare civică, seri de
utilizatorii serviciilor sale
muzică și film, activități
interdisciplinare,
târguri,
activități în parteneriat

5.

Biblioatelier

Dezvoltarea corpului de Bibliotecari,
bibliotecari
din
județ; comunitate
consolidarea rețelei județene
de biblioteci publice

Ateliere,
training-uri,
programe de formare
continuă, conferințe, întâlniri
și schimb de bune practici

6

KeberArt1

Valorificarea și promovarea
colecției
memoriale
și
documentare, precum și a
obiectivului de patrimoniu
Casa memorială Iosif Keber,
secția de artă a bibliotecii
județene, pentru a deveni o
atracție turistică vizitată a
Gorjului

Ateliere de creație, inclusiv
hand-made
folosind
materiale
reciclabile,
rezidență artistică, Zilele
Iosif
Keber,
expoziții,
întâlniri
cu
artiști,
personalități în cadrul
evenimentelor
de
notorietate
națională
Noaptea albă a muzeelor și
Nocturna
Bibliotecilor,
Târgul din grădină – prilej de
prezentare și networking

1

Artiști, copii, tineri,
adulți,
persoane
vulnerabile, personal
specializat
în
domeniile
artei,
restaurării,
biblioteconomiei,
turiști

Organizarea a cel puțin 4
evenimente
anual
(festivaluri și evenimente
dedicate atragerii publicului
în spațiile bibliotecii)

Programul va începe să fie implementat după finalizarea proiectului de restaurare-conservare a imobilului, cel
mai devreme începând cu anul doi de management, din 2021.
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pentru creativii locali și din
regiune

7. proiectele din cadrul programelor
Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

1.

Gorjul
–
comunitate
europeană
puternică

DESCRIEREA
PROGRAMULUI

GRUP

Proiectele

ȚINTĂ

o Dezvoltarea
continuă
și Comunitatea
constantă
a
colecțiilor gorjeană
bibliotecii,
portalului
de
informare europeană pentru
asigurarea
accesului
la
informație și cultură al
comunității

2,

Memorie
și Conservarea, valorificarea și Toate
identitate locală
promovarea
elementelor categoriile:copii,
culturale
identitare
- tineri, adulți, vârstnici
personalități
culturale,
evenimente, patrimoniul cultural
local și județean în context
local, național și internațional

3.

BIBLIOFest

Organizarea
de
evenimente/festivaluri literare,
artistice, de atragere la lectură
în spațiile bibliotecii

4.

BiblioHub

Proiectarea, organizarea și
desfășurarea de activități de
formare pe tot parcursul vieții,
consolidarea și dezvoltarea
parteneriatului bibliotecii cu
utilizatorii serviciilor sale

2

1.Dezvoltarea
colecțiilor
2. Centrul de
Informare Europe
Direct Gorj2

1.Personalități
gorjene
2. Momente ale
memoriei comunitare
În cadrul proiectelor
se vor organiza minim
7 activități anual
Tineri,
adulți, 1Festivalul
comunitatea literară Internaţional de
gorjeană, public larg
Literatură Tudor
Arghezi
3. Tabără de creație
literară
3.Festivalul Naţional
de Umor „Ion
Cănăvoiu”
4. Nocturna
Bibliotecilor
Copii, tineri, adulți, 1.Atelierele bibliotecii
seniori
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat
În cadrul proiectelor
se vor organiza mai
multe activități

Proiectul va fi implementat până în 2020, dată până la care se întinde acordul de parteneriat pentru
finanțarea proiectului de către Comisia Europeană, după acest an, în funcție de strategia de comunicare pe care
o va adopta Uniunea Europeană, fie vom depune o nouă cerere de finanțare pentru susținerea acestui serviciu,
fie vom căuta să menținem prin forțe proprii sustenabilitatea rezultatelor obținute în cei 8 ani de funcționare a
acestui centru care a oferit și oferă informare comunitară pe teme europene pentru comunitatea gorjeană.
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4.

Biblioatelier

Dezvoltarea
corpului
de bibliotecari
bibliotecari din județ ;
consolidarea rețelei județene de
biblioteci publice

6.

KeberArt

Valorificarea și promovarea
colecției
memoriale
și
documentare, precum și a
obiectivului de patrimoniu Casa
memorială Iosif Keber, secția
de artă a bibliotecii județene,
pentru a deveni o atracție
turistică vizitată a Gorjului

Artiști, copii, tineri,
adulți,
persoane
vulnerabile, personal
specializat
în
domeniile
artei,
restaurării,
biblioteconomiei,
turiști

specifice, minim 20
de an
1.Săptămâna
Națională a
Bibliotecilor
2.Seminariile
bibliotecarilor publici
din Gorj – Acordarea
premiilor Biblionet
1.Ateliere creative
2.Noaptea albă a
muzeelor
3.Rezidența artistică
Iosif Keber
4.Zilele Iosif Keber
5.Târgul din grădină
Începând din 2021 se
vor organiza activități
în cadrul proiectelor
prezentate, cel puțin o
activitate/lună

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management.
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj a găzduit și va continua să fie cadrul perfect pentru
lansarea noilor apariții editoriale locale, regionale și chiar naționale.
În perioada următoare vom continua să sprijinim cultura scrisă prin valorificarea autorilor locali
(literatură, arte plastice, istorie, arhitectură etc), prin implicarea în editarea de lucrări de autor sau
elaborarea de antologii dedicate domeniilor culturii contemporane.
Spațiile nou create – sala de conferințe, centrul pentru instruirea comunității, sălile de expoziții de
la Secția de Artă (după restaurarea imobilului) vor fi la dispoziția publicului și puse în valoare de
evenimente în care instituția va fi partener sau organizator.
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a Bibliotecii Județene ,,”Christian Tell””
Gorj, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor
instituției ce pot fi atrase din alte surse
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1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului:

Nr.
crt.

1

Anul 2019
(01.06.31.12.2019)

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024
(01.01.31.05.2024)

TOTAL VENITURI,

2.104.211

5.008.000

4.813.896

4.662.208

4.697.273

1.866.569

1.a. alocaţii bugetare

2.031.003

4.878.480

4.813.896

4.662.208

4.679.273

1.866.569

73.210

129.520

TOTAL CHELTUIELI, din
care

2.104.211

5.008.000

4.813.896

4.662.208

4.697.273

1.866.569

2.a. Cheltuieli de personal,
din care

1.487.500

2.970.000

3.270.000

3.570.000

3.570.000

1.487.500

1.453.870

2.904.645

3.198.044

3.491.443

3.491.443

1.454.768

2.a.2. Alte cheltuieli de
personal

33.630

65.355

71.956

78.557

78.557

32.732

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi
servicii, din care

408.330

742.500

801.150

841.208

883.268

379.069

2.b.1. Cheltuieli pentru
proiecte

292.430

525.040

566.522

575.540

595.240

214.069

0.00

0

0

0

0

0

2.b.3. Cheltuieli pentru
reparații curente

20.000

30.000

15.000

25.000

27.000

2.b.4. Cheltuieli de întreținere

81.670

160.000

180.000

200.000

210.000

87.500

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri
și servicii

168.580

337.040

313.668

329.708

337.068

235.832

2.c. Cheltuieli de capital

130.000

1.275.000

247.746

251.000

244.005

0

Categorii

1.b. alte venituri (proiecte cu
finanțare nerambursabilă –
CIED Gorj)

2.a.1. Cheltuieli cu salariile

2

2.b.2. Cheltuieli cu
colaboratorii

La estimarea bugetului pentru perioada de management 2019-2024 au fost luate în calcul
creșterile cheltuielilor de personal prevăzute în Legea 153/2017, care vor suferi creșteri până la alinierea
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cu valorile prevăzute a fi acordate până în 2022, o creștere a cheltuielilor cu bunuri și servicii de până la
10 % anual pentru a putea acoperi necesarul de venituri pentru funcționarea instituției.
Până în 2020 a fost prevăzută finanțarea Comisiei Europene pentru proiectul Centrul de
Informare Europe Direct Gorj. După această dată, dacă se va deschide o nouă cerere de propuneri de
proiecte vom aplica, iar dacă proiectul va fi finanțat, se va modifica, în mod corespunzător articolul din
buget.
Cheltuielile de capital sunt importante și reflectă nevoia de dezvoltare a bibliotecii județene prin
mărirea capacității depozitului sălii de lectură (1.275.000 din anul 2020) cu sistemul de rafturi de arhivare
etajat care va dubla actuala capacitate de 1293 m.l., devenită insuficientă, la care se adaugă investiția în
automatizarea serviciilor prin introducerea tehnologiei RFID pentru facilitarea tranzacțiilor de împrumut,
investiție ce poate fi eșalonată pe 3 ani (sumele prevăzute pentru anii 2021-2023.
Dacă autoritatea, Consiliul Județean Gorj, va avea disponibilitatea financiară necesară aceste
investiții vor putea fi făcute.

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
2.1. la sediu:
Pentru perioada 2019-2024 am avut în vedere beneficiarii deja existenți și tendințele demografice
care se manifestă în România, de scădere a populației, cu precădere a celei de vârstă școlară, din care
o mare parte utilizează serviciile noastre.
Beneficiari

Beneficiari Beneficiari Beneficiari Beneficiari Beneficiari
2019
2020
2021
2022
2023
(01.06.201931.12.2019)

Servicii
4580
tradiționale
Proiecte și 8200
activități

Beneficiari
2024
(1.01.202431.05.2024)

7537

7914

8309

8724

3635

9020

9922

10.914

12.006

4200

2.2. în afara sediului.
Beneficiari

Beneficiari Beneficiari Beneficiari Beneficiari Beneficiari
2019
2020
2021
2022
2023
(01.06.201931.12.2019)

Proiecte și 135
activități

902

1000
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1100

1200

Beneficiari
2024
(1.01.202431.05.2024)
120

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Program

Nr.
proiecte
Scurtă descriere a
în
Denumirea proiectului
programului
cadrul
progra
mului
Anul 2019 (01.06.2019- 31.12.2019)

Gorjul
comunitate
europeană
puternică

o Dezvoltarea continuă
și constantă a
colecțiilor bibliotecii,
portalului de
informare europeană
pentru asigurarea
accesului la
informație și cultură al
comunității2
Memorie
și
Conservarea,
valorificarea și
identitate locală
promovarea
elementelor culturale
identitare personalități culturale,
evenimente,
patrimoniul cultural
local și județean în
context local, național
și internațional
BIBLIOFest
Organizarea de
evenimente/festivaluri
literare, artistice, de
atragere la lectură în
spațiile bibliotecii
BiblioHub
Proiectarea,
organizarea
și
desfășurarea
de
activități de formare
pe tot parcursul vieții,
consolidarea
și
dezvoltarea
parteneriatului
bibliotecii cu utilizatorii
serviciilor sale

Biblioatelier

Dezvoltarea corpului
de bibliotecari din
județ ; consolidarea
rețelei județene de
biblioteci publice

2

2

3

5

1

1.Dezvoltarea colecțiilor
2. Centrul de Informare
Europe Direct Gorj

1.Personalități gorjene
2. Momente ale memoriei
comunitare

1.Festivalul Naţional de
Umor „Ion Cănăvoiu”
2. Tabără de creație literară
3. Nocturna Bibliotecilor

1.Atelierele bibliotecii
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat

1. Seminarul
bibliotecilor publice
din Gorj

Buget prevăzut pe
program3 (lei)

239.750

8.000

24.000

42.100

500

314.350

Total buget estimat
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Anul 2020

1

2

2

Gorjul
comunitate
europeană
puternică

o Dezvoltarea continuă
și constantă a
colecțiilor bibliotecii,
portalului de
informare europeană
pentru asigurarea
accesului la
informație și cultură al
comunității2
Memorie
și
Conservarea,
valorificarea și
identitate locală
promovarea
elementelor culturale
identitare personalități culturale,
evenimente,
patrimoniul cultural
local și județean în
context local, național
și internațional
BIBLIOFest
Organizarea de
evenimente/festivaluri
literare, artistice, de
atragere la lectură în
spațiile bibliotecii
BiblioHub

3

Proiectarea,
organizarea
și
desfășurarea
de
activități de formare
pe tot parcursul vieții,
consolidarea
și
dezvoltarea
parteneriatului
bibliotecii cu utilizatorii
serviciilor sale

5

Dezvoltarea corpului
de bibliotecari din
județ ; consolidarea
rețelei județene de
biblioteci publice

Biblioatelier

2

2

3

5

1.Dezvoltarea colecțiilor
2. Centrul de Informare
Europe Direct Gorj

1.Personalități gorjene
2. Momente ale memoriei
comunitare

1.Festivalul Internațional de
Literatură „Tudor Arghezi”
2.Festivalul Naţional de
Umor „Ion Cănăvoiu”
3. Tabără de creație literară
4. Nocturna Bibliotecilor

1.Atelierele bibliotecii
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat

1. Nocturna
Bibliotecilor
2. Seminarul
bibliotecilor publice
din Gorj

2

429.040

12.000

31.000

48.000

5.000

525.040

Total buget estimat

Anul 2021
1

Gorjul
comunitate
europeană
puternică

o Dezvoltarea continuă
și constantă a
colecțiilor bibliotecii,
portalului de
informare europeană

2
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1.Dezvoltarea colecțiilor
2. Centrul de Informare
Europe Direct Gorj

434.040

2

3

pentru asigurarea
accesului la
informație și cultură al
comunității2
Memorie
și
Conservarea,
valorificarea și
identitate locală
promovarea
elementelor culturale
identitare personalități culturale,
evenimente,
patrimoniul cultural
local și județean în
context local, național
și internațional
BIBLIOFest
Organizarea de
evenimente/festivaluri
literare, artistice, de
atragere la lectură în
spațiile bibliotecii
BiblioHub

4

5

Biblioatelier

6.

KeberArt

Proiectarea,
organizarea și
desfășurarea de
activități de formare
pe tot parcursul vieții,
consolidarea și
dezvoltarea
parteneriatului
bibliotecii cu
utilizatorii serviciilor
sale
Dezvoltarea corpului
de bibliotecari din
județ ; consolidarea
rețelei județene de
biblioteci publice
Valorificarea și
promovarea colecției
memoriale și
documentare, precum
și a obiectivului de
patrimoniu Casa
memorială Iosif
Keber, secția de artă
a bibliotecii județene,
pentru a deveni o
atracție turistică
vizitată a Gorjului

2

3

5

2

10

Total buget estimat

1.Personalități gorjene
2. Momente ale memoriei
comunitare

1.Festivalul Internațional de
Literatură „Tudor Arghezi”
2.Festivalul Naţional de
Umor „Ion Cănăvoiu”
3. Tabără de creație literară
4. Nocturna Bibliotecilor

1.Atelierele bibliotecii
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat

1. Nocturna
Bibliotecilor
2. Seminarul
bibliotecilor publice
din Gorj

1.Ateliere creative
2.Noaptea albă a muzeelor
3.Rezidența artistică Iosif
Keber
4.Zilele Iosif Keber
5.Târgul din grădină

12.500

34.000

49.000

5.200

31.812

566.552
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Anul 2022

1

2

3

Gorjul
comunitate
europeană
puternică

o Dezvoltarea continuă
și constantă a
colecțiilor bibliotecii,
portalului de
informare europeană
pentru asigurarea
accesului la
informație și cultură al
comunității2
Memorie
și
Conservarea,
valorificarea și
identitate locală
promovarea
elementelor culturale
identitare personalități culturale,
evenimente,
patrimoniul cultural
local și județean în
context local, național
și internațional
BIBLIOFest
Organizarea de
evenimente/festivaluri
literare, artistice, de
atragere la lectură în
spațiile bibliotecii
BiblioHub

4

Proiectarea,
organizarea și
desfășurarea de
activități de formare
pe tot parcursul vieții,
consolidarea și
dezvoltarea
parteneriatului
bibliotecii cu
utilizatorii serviciilor
sale

5

Biblioatelier

Dezvoltarea corpului
de bibliotecari din
județ ; consolidarea
rețelei județene de
biblioteci publice

6.

KeberArt

Valorificarea și
promovarea colecției
memoriale și
documentare, precum
și a obiectivului de
patrimoniu Casa
memorială Iosif
Keber, secția de artă

2

2

3

5

2

10
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1.Dezvoltarea colecțiilor
2. Centrul de Informare
Europe Direct Gorj

1.Personalități gorjene
2. Momente ale memoriei
comunitare

1.Festivalul Internațional de
Literatură „Tudor Arghezi”
2.Festivalul Naţional de
Umor „Ion Cănăvoiu”
3. Tabără de creație literară
4. Nocturna Bibliotecilor

1.Atelierele bibliotecii
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat

1.Nocturna Bibliotecilor
2.Seminarul bibliotecilor
publice din Gorj
1.Ateliere creative
2.Noaptea albă a muzeelor
3.Rezidența artistică Iosif
Keber
4.Zilele Iosif Keber
5.Târgul din grădină

439.040

13.000

35.000

50.000

5.500

33.000

a bibliotecii județene,
pentru a deveni o
atracție turistică
vizitată a Gorjului

575.540

Total buget estimat

Anul 2023

1

Gorjul - o
comunitate
europeană
puternică

Memorie și
identitate locală

2

BIBLIOFest

3

BiblioHub

4

5

Biblioatelier

6.

KeberArt

Dezvoltarea continuă
și constantă a
colecțiilor bibliotecii,
portalului de
informare europeană
pentru asigurarea
accesului la
informație și cultură al
comunității2
Conservarea,
valorificarea și
promovarea
elementelor culturale
identitare personalități culturale,
evenimente,
patrimoniul cultural
local și județean în
context local, național
și internațional
Organizarea de
evenimente/festivaluri
literare, artistice, de
atragere la lectură în
spațiile bibliotecii
Proiectarea,
organizarea și
desfășurarea de
activități de formare
pe tot parcursul vieții,
consolidarea și
dezvoltarea
parteneriatului
bibliotecii cu
utilizatorii serviciilor
sale
Dezvoltarea corpului
de bibliotecari din
județ ; consolidarea
rețelei județene de
biblioteci publice
Valorificarea și
promovarea colecției
memoriale și
documentare, precum
și a obiectivului de

2

2

3

5

1.Dezvoltarea colecțiilor
2. Centrul de Informare
Europe Direct Gorj

1.Personalități gorjene
2. Momente ale memoriei
comunitare

1.Festivalul Internațional de
Literatură „Tudor Arghezi”
2.Festivalul Naţional de
Umor „Ion Cănăvoiu”
3. Tabără de creație literară
4. Nocturna Bibliotecilor
1.Atelierele bibliotecii
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat

444.040

13.500

35.000

51.000

2

1.Nocturna Bibliotecilor
2.Seminarul bibliotecilor
publice din Gorj

5.700

10

1.Ateliere creative
2.Noaptea albă a muzeelor
3.Rezidența artistică Iosif
Keber
4.Zilele Iosif Keber

34.000
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5.Târgul din grădină

patrimoniu Casa
memorială Iosif
Keber, secția de artă
a bibliotecii județene,
pentru a deveni o
atracție turistică
vizitată a Gorjului

583.240

Total buget estimat

Anul 2024 (01.01.2024-31.05.2024)

1

Gorjul - o
comunitate
europeană
puternică

Memorie și
identitate locală

2

BIBLIOFest

3

BiblioHub

4

5

Biblioatelier

6.

KeberArt

Dezvoltarea continuă
și constantă a
colecțiilor bibliotecii,
portalului de
informare europeană
pentru asigurarea
accesului la
informație și cultură al
comunității2
Conservarea,
valorificarea și
promovarea
elementelor culturale
identitare personalități culturale,
evenimente,
patrimoniul cultural
local și județean în
context local, național
și internațional
Organizarea de
evenimente/festivaluri
literare, artistice, de
atragere la lectură în
spațiile bibliotecii
Proiectarea,
organizarea și
desfășurarea de
activități de formare
pe tot parcursul vieții,
consolidarea și
dezvoltarea
parteneriatului
bibliotecii cu
utilizatorii serviciilor
sale
Dezvoltarea corpului
de bibliotecari din
județ ; consolidarea
rețelei județene de
biblioteci publice
Valorificarea și
promovarea colecției

2

2

3

5

1.Dezvoltarea colecțiilor
2. Centrul de Informare
Europe Direct Gorj

1.Personalități gorjene
2. Momente ale memoriei
comunitare

1.Festivalul Internațional de
Literatură „Tudor Arghezi”
2.Festivalul Naţional de
Umor „Ion Cănăvoiu”
3. Tabără de creație literară
4. Nocturna Bibliotecilor
1.Atelierele bibliotecii
2.Biblioteca din parc
3.Târgul de știință
4.Provocare la lectură
5.Biblioparteneriat

187.069

2.000

6.000

10.000

2

3. Nocturna
Bibliotecilor
Seminarul bibliotecilor
publice din Gorj

4.000

10

1.Ateliere creative
2.Noaptea albă a muzeelor

5.000
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3.Rezidența artistică Iosif
Keber
4.Zilele Iosif Keber
5.Târgul din grădină

memoriale și
documentare, precum
și a obiectivului de
patrimoniu Casa
memorială Iosif
Keber, secția de artă
a bibliotecii județene,
pentru a deveni o
atracție turistică
vizitată a Gorjului

214.069.

Total buget estimat
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