CAPITOLUL 7
FILIALA ,,ŞTEFAN CEL MARE’’
RAPORT DE ACTIVITATE
2014

DEZVOLTAREA ŞI COMUNICAREA COLECŢIILOR
Numărul total al documentelor existente în colecţiile bibliotecii Ştefan cel Mare
la 01.01.2015 este de 30577 volume.
Anul

Intrări
fond

2014

2647

în Procurate
BM

Donaţii

1209

1438

Documentele achiziţionate în acest an constituie 1056 titluri în valoare de
139452,42 lei. Sursa de bază a achiziţiilor în acest an au fost donaţiile, numai de
la partenerii noştri din România Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu am
primit un lot de carte în număr de 986 de exemplare. Iar 1661 de exemplare
sunt donații de la Biblioteca Națională, Biblioteca Academiei. Din bugetul
municipal au fost achiziţionate în anul de referinţă 1209 de cărţi dintre care 114
publicaţii seriale, 12 documente de muzică tipărită şi 40 documente electronice.
Este îmbucurător că în acest an colecțiile bibliotecii au crescut atât cantitativ cât
și calitativ.
Structura colecției după conţinut a crescut la domeniile solicitate de
bibliotecă prin cererile de achiziție. Este o creştere la următoarele domenii:
științe ale naturii, lingvistică, literatura română. literatură universală. Prioritar
conform planificării a fost creșterea numărului de exemplare a literaturii în
domeniul psihologie la solicitarea utilizatoriilor.
Achiziții după limbi
Anii

Limba
română

Limba
rusă

Limba
engleză

Limba
franceză

Limba
Alte
germană limbi

2014

2587

30

9

3

17

2013

1454

33

5

1

23
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UTILIZAREA BIBLIOTECII
 Utilizatori noi – 893 persoane
 Utilizatori activi – 6588 persoane
 Înscrişi total – 12300 persoane
Utilizatori activi sau înregistrat în anul recent cu 421 persoane mai mult. La
capitolul utilizatori noi în comparaţie cu 2013 fiind înregistraţi cu aproximativ
662 persoane mai puţin, fapt ce ne va impulsiona să depunem eforturi maxime
pentru a fi atractivi şi utili beneficiarilor noştri în anul 2015.
UTILIZATORI, VIZITE
Anul

Viz.dir.

Viz.împr./cons
docum.

Viz.progr.
culturale

Viz.colective

Viz.virtuale

2014

41723

34376

6520/ 357

30/589

66418

2013

91346

82627

7739/225

50/980

64586

La compartimentul vizite am înregistrat o diminuare a numărului de
utilizatori care frecventeză bibliotecă în comparaţie cu 2013. Dar este o cifră
destul de mare şi îmbucurătoare deorece până a fi instalat contorul de vizite se
făcea o evidenţă aproximativă a vizitelor, iar de la începutul anului 2014 sa facut
o evidenţă reală a datelor statistice. Se observă o creştere a numărului de
programe culturale, cu o cifră de 1219 vizite mai puţin decât anul precedent. .
Vizitele virtuale s-au mărit cu 1832 accesări.
Concluzie: Conform datelor statistice prezentate constatam ca biblioteca ofera
servicii actuale și utile conform cerințelor utilizatorilor. Ne propunem pentru
viitor atragerea și integrarea utilizatorilor mai puțini activi prin diversificarea
activităților.
UTILIZAREA RESURSELOR INFODOCUMENTARE
În anul 2014 numărul împrumuturilor de documente, consultate în sălile
de lectură şi împrumut la domiciliu, a constituit 202852 documente. Comparând
datele statistice cu anul precedent observăm în acest an o descreştere a
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împrumutului total cu 170339 de documente deoarece în 2013 s-a efectuat o
evidenţă necorespunzătoare tuturor rigorilor a împrumutului de documente.
Totodată este şi un semnal de alarmă în legătura cu lipsa interesului faţă de
carte. O altă realitate ne demonstrează că, o bună parte din utilizatori, după
încheierea studiilor, abandonează vizita bibliotecii sau folosesc serviciile ei
doar ocazional. O altă problemă mai este vizita utilizatoriilor în bibliotecă doar
la activităţi culturale, cluburi pe interese, cenacluri dar care nu prea consultă
cărţi în bibliotecă.
2014

2013

Împrumut documente
TOTAL
Domiciliu

202852

373191

116226

217034

Sala de lectură

86626

156157

Tabelul reflectă un număr mai mare de împrumut la domiciliu decât la
sala de lectură acest fapt se datorează numărului mare de vizualizări, accesări a
paginilor blogului biblioteci care se înregistreză la cărţi electronice împrumutate
la domiciuliu.
Dinamica circulaţiei după tip de document
Doc
Resurse DAV
graf.hărţ internet

Cărţi
electronice

2014

Toatal Cărţi
Pub.
doc
seriale
imp
202852 118798 14839

63

520

641

67991

2013

373191 281724 23980

62

114

1625

65686

ANUL

Solicitarea documentelor pe suport tipărit în acest an a înregistrat o
descreştere faţa de anul trecut. Cărţile electronice fiind creştere cu 2305 faţă de
2014, o creştere s-a înregistra şi la documentele consultate de utilizatori din
internet cu 406 mai mult decât în 2014. Cu toate acestea lectura pe suport
tradiţional rămâne a fi principalul mijloc de cunoaştere şi informare a
utilizatorilor.
Împrumutul pe domenii
Anul
Generalităţi
Filosofie

2014
22812
3467
310

2013
76115
6592

Religie
Ştiinţe sociale
Educaţie
Etnologie,etnografie
Matematică, ştiinţe naturale
Tehnică, economie casnică
Medicină
Agricultură
Management
Artă
Sport
Filologie
Lit. universală
Critică lit. universală
Lit. română
Critică lit. română
Istorie
Geografie

1082
6718
3348
4263
6840
5130
2378
1030
2396
1875
1741
2045
49816
1727
77703
2038
3008
3435

1184
11288
5816
6917
10147
6454
2578
1430
2845
1544
1141
4674
98051
3554
118166
3996
4793
5906

Comparativ cu anul precedent se observă o scădere în toate domeniile de
cunoaştere, deoarece în 2013 s-a efectuat o evidenţă necorespunzătoare tuturor
rigorilor a împrumutului de documente. Indicii de circulaţie a literaturii
universale cât şi a literaturii române, rămân a fi la cel mai ridicat nivel aceasta
se datorează fluxului mare de utilizatori ce solicită documente conform
programului de studiu preuniversitar şi universitar la compartimentul dat.
Solicitarea domeniului Generalităţi este motivat prin colecţia de carte
electronică (accesările de pe blogul bibliotecii) care în prima jumătate anului sau înregistra la domeniul dat.
Împrumut după limbă
Anul

Total

Română Rusă

2014

202852

177847

23904

Engleză Franceză Germană Alte
limbi
656
98
326
21

2013

373191

326674

44985

952

477

77

26

Gradul de solicitare a documentelor în limba română este mai mare faţă de
celelalte limbi de comunicare utilizate, deoarece 80% din colecţia bibliotecii
este în limba română. Evident că împrumutul în limba română va domina peste
împrumutul altor limbi utilizate de beneficiarii noştri. Comparativ cu anul trecut
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a crescut numărul documentelor împrumutate în limba germană deorece pe
parcursul verii au venit foarte mulţii studenţii şi copii pentru a împrumuta cărţii
de studiere a limbii germane individual
DIFUZARE CULTURALĂ
SERVICII ŞI PROGRAME NOI
Servicii și programe noi
Atelier ,,Teatru la bibliotecă”
Club ,,Cinema la Bibliotecă”
Clubul ,,Piciilor la bibliotecă”
Clubul ,,Tema pentru acasă”
Concurs de limba română ,,Box la
Biliotecă”
Activitate ludică ,,Jocul Roata
minunilor”
Total

Activități
3
4
7
22
4

Participanți
54
96
269
308
336

63

882

103

1945

SERVICII ELECTRONICE
Blogul
Bibliotecii
Ştefan
cel
Mare
http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/ rămâne a fi un document important
în promovarea şi prezentarea identităţii sale unui public larg, deoarece de aici se
poate informa publicul despre activităţile culturale care vor avea şi au loc în
bibliotecă: expoziţii de carte, reviste bibliografice, servicii noi oferite de
bibliotecă, recenzii de carte, zile de informare ş.a.
SERVICII WEB
Blogul Ne întâlnim la Biblioteca Ştefan cel Mare:
 Vizite

66418

 Vizualizări 67991
Acces: http://bibliotecastefancelmare.blogspot.com/
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10 ani de la înfiinţarea Filialei comune Stefan cel Mare din Chişinău
2004 – 2014

Biblioteca
Judeţeana
Duiliu Zamfirescu Vrancea a
sărbătorit pe data de 14
octombrie, 10 ani de la
înfiinţarea Filialei comune
Ştefan cel Mare din Chişinău,
Republica Moldova.
Cu această ocazie, o
delegaţie a Bibliotecii Judeţene
Vrancea a fost invitată la Chişinău la Zilele Bibliotecii Ştefan cel Mare la
evenimentele organizate, în perioada 8-15 octombrie, sub titlul 10 ani de
cultură şi unitate spirituală .
Instituţia noastră a pregătit, din timp, marcarea acestui important
eveniment şi împreună cu Asociaţia Cărţi deschise - asociaţia bibliotecii, au
pus bazele proiectului Clubul celor 1000 de cărţi.
Se cuvine aici, să prezentăm în câteva cuvinte, Asociația Cărţi deschise
înființată în anul 2011, la iniţiativa bibliotecarilor din Biblioteca Judeţeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Aceasta are ca scop sprijinirea activităţilor de
lectură şi a serviciilor de bibliotecă pentru comunitate şi susține activitățile
culturale și educative ale bibliotecii, prin derularea unor activități în parteneriat
cu asociații și instituții, pentru
valorificarea patrimoniului cultural
local și național.
Încă de la
înfiinţare asociaţia s-a alăturat
bibliotecii reuşind să contribuie la
finalizarea unor proiecte editoriale
importante.
Prin proiectul de faţă, al
Asociaţiei Cărţi deschise, (coordonat de câţiva bibliotecari inimoşi - membrii ai
asociaţiei, Gabriel Funica, Adrian Tiglea, Florentina Mihalache şi Maria -
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Cristina Olaru) au fost câştigate 1000 de volume din literatura română prin
programul de granturi „BOOKS 4 YOUTH” oferit de Fundaţia Mereu aproape.
Ca
urmare
a
implementării acestui proiect,
Filiala comună Ștefan cel
Mare din Chişinău a primit,
cu titlu de donaţie, cele 1000
de volume din literatură
română.
Obiectivul general al
proiectului Clubul celor 1000
de
cărţi
îl
constituie
promovarea literaturii, limbii şi culturii române în rândul copiilor şi
adolescenţilor din Chişinău, prin iniţierea unui club de lectură, în vederea
promovării literaturii române în comunitatea moldovenească, prin intermediul
Bibliotecii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt şi a Bibliotecii Municipale Hasdeu
din Chișinău.
Tinerii participanți, cititori
ai bibliotecii din Chişinău, îşi vor
îmbogăţi cunoștințele de limba și
literatura română şi competențele
lingvistice, într-un spațiu cultural
adecvat. În urma derulării
proiectului vor fi realizate 115
eseuri, un film documentar care
va evoca universul copilăriei şi
al adolescenţei şi un album fotografic realizat din instantanee ale întâlnirilor
literare.
Prin acest proiect, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a dorit
să marcheze împlinirea a 10 ani de colaborare și să consolideze parteneriatul
stabilit la nivel de protocol în anul 2004, parteneriat reînnoit în anul 2013.
Volumele au fost donate colegilor noştri, bibliotecari din Chişinău, în
cadrul evenimentului organizat de Filiala comună Ştefan cel Mare şi dedicat
celor 10 ani de cultură şi unitate spirituală.
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Ca o completare a acestei frumoase donaţii au venit şi cele 100 de
volume, carte de referinţă, donate de Biblioteca Judeţeana Vrancea filialei
comune din Chişinău.

Întregul
eveniment, ce a
debutat
pe
8
octombrie,
a
cuprins lansări şi
prezentări de carte,
expoziţii de carte,
întâlniri
cu
scriitori, profesori,
bibliotecari,
jurnalişti, oameni de cultură şi sesiuni de premiere.
Au fost rostite cuvinte de salut şi alocuţiuni despre începuturile acestui
demers temerar de a înfiinţa o filială a Bibliotecii Judeţene Vrancea la Chişinău
în anul 2004 şi despre fructuoasa colaborare profesională între biblioteci de
către: dna. Mariana Harjevschi – Director general Biblioteca Municipală
Hasdeu Chişinău, dl. Dumitru Crudu – Director Filiala Ştefan cel Mare
Chişinău, dna. Teodora Fîntînaru - Manager Biblioteca Vrancea, dl Gheorghe
Andrei Neagu – Preşedinte Asociaţia Duiliu Zamfirescu, dl Gabriel Funica –
Preşedinte Asociaţia Cărţi Deschise, reprezentanţi ai Direcţiei de cultură
Chişinău, ai autorităţilor locale, membrii ai comunităţii şi cititori ai bibliotecii
din Chişinău.
Cu această ocazie Biblioteca Municipală Hasdeu a oferit Consiliului
Judeţean Vrancea şi Bibliotecii Judeţene Vrancea, Diplome de Onoare - în
semn de preţuire şi consideraţie pentru sprijinul esenţial acordat Filialei Ştefan
cel Mare pe parcursul celor 10 ani de activitate comună.
În cadrul programului instituţia noastră a prezentat:
 Puterea cuvântului DA: bilanţ al celor zece ani de colaborare –
prezentare susţinută de prof. dr. Teodora Fîntînaru (manager BJDZ),
 2004-2014: Oameni, fapte şi cărţi într-un deceniu Chişinău-Focşani,
- film documentar realizat de Olaru Maria Cristina (PR Manager BJDZ),
 Clubul celor 1000 de cărţi: donaţie şi proiect cultural – prezentare
susţinută de Gabriel Funica (Preşedinte Asociaţia Cărţi deschise),
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 100 de cărţi - Donaţie Biblioteca Vrancea prezentare susţinută de Elena
Velniţă (Sef birou achiziţii)
 Scriitori
vrânceni:
activitate
editorială,
prezentare susţinută de
Gheorghe Andrei Neagu
(Preşedinte
Asociaţia
Duiliu Zamfirescu);
 Cărţi şi publicaţii editate
de Biblioteca Vrancea expoziţia volantă
În perioada
9 - 11
octombrie, în spiritul întâlnirilor
profesionale comune
colega
noastră, Margareta Tătăruş,
trainer al bibliotecii vrâncene, a susţinut la Centrul de excelenţă din cadrul
Bibliotecii Hasdeu Chişinău un curs de povestiri digitale la care s-au înscris
15 bibliotecari moldoveni.

”Aşa a început totul cu o idee şi un
telefon, cu două echipe inimoase, unite
de acelaşi grai frumos şi de o pasiune
comună: CARTEA. O idee ce ne-a făcut
să uităm de distanţe, să învingem
greutăţile şi împreună să clădim o nouă
casă a cărţilor aici,
în inima
Chişinăului.
De 10 ani suntem împreună la
cele mai importante evenimente, pagini
înscrise deja în istoria locală a celor
două oraşe: Chişinău şi Focşani. Ne bucurăm să spunem că, in acest deceniu, am clădit
împreună o punte a cărţilor, a cuvintelor scrise şi rostite în dulcele grai românesc.
Astăzi, la ceas aniversar, ne înfăţişăm în faţa dumneavoastră cu gânduri curate şi
inima deschisă şi vă urăm să aveţi puterea de a duce mai departe, alături de noi, această
frumoasă poveste începută acum 10 ani.
LA MULŢI ANI!.“
octombrie 2014: Din mesajul colectivului
de bibliotecari vrânceni - la 10 ani de la
înfiinţarea Filialei comune Ştefan cel
Mare din Chişinău.
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