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SERVICII DE BIBLIOTECĂ

Utilizatorii Bibliotecii Județene Vrancea
servicii:

au beneficiat în anul 2015 de următoarele

ÎNSCRIERE GRATUITĂ

Înscrierea s-a realizat, în mod gratuit, la toate punctele de împrumut ale secțiilor bibliotecii.
Din anul 2005, Biblioteca Județeană Vrancea a extins împrumutul la bibliotecă și în
județul Vrancea, fiind astfel printre puținele biblioteci din țară care practică împrumutul
necondiționat de zonă la domiciliu. Eliberarea permiselor de acces la bibliotecă tip card a
continuat și în anul 2015, fiine eliberate un număr de 450 carduri.
Date statistice
Utilizatori activi
(înscriși/reînscriși), din care:
- din mediul rural:
Utilizatori nou înscriși, din care
- din mediul rural:
Număr permise eliberate tip card

2014
5967

2015
5988

1807
2291
930

1978
2311
982
450

INTERNET PENTRU PUBLIC CU ACCES GRATUIT

Sălile internet şi multimedia ale Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea s-au
constituit într-un serviciu, apreciat și în acest an, de utilizatori de diferite categori de vârstă și
profesii.
Astfel, cele 4 Săli Internet ale Bibliotecii Judeţene "Duiliu Zamfirescu", situate la Sala de
lectura, Secţia pentru copii si tineret , la Filiala Sud și la Sediul central, cu cele 25 de computere
în total, au fost utilizate de vrânceni de toate vârstele si toate profesiile, care au solicitat diverse
informaţii prin intermediul internetului și au beneficiat de serviciile oferite de acestea.
Pe parcursul anului, 20610 utilizatori au frecventat aceste centre pentru un număr de
30774 sesiuni de navigare în internet ( Sesiune de navigare Internet – accesul la internet al unui
utilizator de la o stație de lucru deținută de bibliotecă; durata medie a unei sesiuni este de 30
minute )
Referindu-ne la statutul ocupațional al utilizatorilor, Centrele Internet cu acces gratuit
au fost frecventate cel mai mult de elevi, intelectuali, șomeri, muncitori, studenți, pensionari dar
și casnice.
Asigurarea posibilității de editare și prelucrare a documentelor, oferirea de servicii
de transfer date – copiere CD, stick – pentru informații selectate de pe Internet, în limita
dreptului de autor, au contribuit la rezultate care au înregistrat următoarele valori:
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ACCES WIRELESS
Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea funcţionează în patru localuri diferite în
care utilizatorii bibliotecii beneficiază gratuit de înternet prin wireless.
Cei care au permis de intrare la bibliotecă se pot conecta wireless la internet. Conexiunea
se poate realiza de pe echipamentele personale, prin telefon mobil, laptop, notebook sau tabletă.
Cei care doresc să folosească această reţea nu trebuie să plătească taxe lunare.
În anul 2015, un număr de 831 de utilizatori au beneficiat de acest serviciu şi au folosit
în cadrul sălilor de lectură ale bibliotecii , în spaţiile special amenajate, laptopuri şi alte
dispozitive personale.
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LEX EXPERT

Secţia Periodice şi Legislaţie din cadrul Bibliotecii Judeţene Vrancea a fost frecventată în
anul 2015 de utilizatori de toate categoriile de vârste şi toate categoriile socio-profesionale,
indiferent de domiciliul acestora.
Pe parcursul anului, 7272 utilizatori au consultat, la toate secțiile bibliotecii, 44394 de
publicații seriale, ziare, reviste româneşti şi străine. De asemenea, s-au înregistrat 168 de
solicitări de legislație prin programul LEX EXPERT (bază de date legislative), care este
actualizată permanent.

Număr solicitări pentru legislație

2015

168

249

2014

Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea este singura instituţie publică unde poate
fi consultată, gratuit, legislaţia României din perioada 1864 - până la ultimele actualizări. Astfel,
se oferă informaţii legislative prin colecţiile de Monitoare Oficiale, Legi şi Decrete, Hotărâri de
guvern, cât şi prin programul Lex Expert. De asemenea, Lex Expert permite si accesul la
Legislaţia Uniunii Europene ( actele normative emise de Parlamentul European).
La cerere, la Sala de periodice Leon Kalustian s-au efectuat 188 copii xerox din colecţii de
periodice și 1998 pagini listate din baza de date LEX.
Datele sunt actualizate săptămânal și reprezintă surse de informaţii sigure şi de interes
public.
Periodic, suntem solicitaţi de cei interesaţi în ocuparea unui loc de muncă (în special,
persoane din categoria de vârstă 26-40 ani), în toate domeniile de activitate, dat fiind faptul că,
bibliografia prevăzută pentru pregătirea acestora, cuprinde şi acte normative pe care le oferă
instituţia noastră.
Obs.
La finalul anului 2015, BJDZ a achiziționat noul program de legislație Lex Navigator
care oferă multiple îmbunătățiri și avantaje, comparativ cu programul programul Lex Expert.
Noul program de legislație oferă următoarele avantaje:
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- conține legislația începând cu anul 1818 și până în prezent, precum și numeroase module
unice atât în conținut (ex. modulul UE, modele de contracte, fișe de post, contracte de
donație, de voluntariat etc.) și în realizare tehnică;
- regăsirea mai rapidă a informațiilor legislative;
- permite vizualizarea instant a modificărilor cuprinse în actele normative;
- normele de aplicare a actelor normative sunt inserate direct în textul de bază iar anexele
actelor sunt editabile;
- permite căutări după domenii de activitate (sănătate, muncă etc.);
- permite vizualizarea, în vechea formă, a actelor normative;
- baza de date se actualizează zilnic.

CĂRŢI ÎN FORMAT AUDIO DAISY

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu" a fost prima bibliotecă publică din ţară care a
înfiinţat un stand de cărţi audio-Daisy destinat persoanelor cu deficienţe de vedere.
Din anul 2007, Fundaţia „Cartea Călătoare” în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Vrancea
au înfiinţat, în cadrul Secţiei pentru copii a Bibliotecii, un studio de înregistrări, unde se
înregistrează cărţile audio iar apoi sunt transformate în format Daisy.
Aici au fost înregistrate cărţi şi manuale care există acum în peste 50 de biblioteci publice
din întreaga ţară precum şi în şcolile pentru persoane cu deficiențe de vedere din România.
Acest serviciu special din cadrul bibliotecii a fost solicitat și în anul 2015. Astfel, pe
parcursul anului, din cele 215 exemplare (158 titluri) au fost împrumutate 96 de cărți în
format Daisy, împreună cu cele două cititoare speciale de cărți pe care le deține biblioteca,
pentru un termen mediu de o lună, cu posibilitatea de prelungire, solicitate de persoane din
categoria de vârstă 26-60 ani.
Din cele mai solicitate cărți în format Daisy, enumerăm câteva titluri ce se află în colecțiile
Sălii de lectură a Bibliotecii: Fahrenheit 4510 – Ray Brandbury, Casa de la Riverton – Kate
Morton, Moștenitorii – John Grisham, Temnița profesorului – Jack London, Măsurarea lumii –
Daniel Kehlmann, Suferințele tânărului Werther – Goethe, Marele Gatsby – Scott Fitzgerald
(Cartea Daisy reproduce conținutul unui material
tipărit (roman, dictionar, revistă)
într-un format
digital accesibil nevăzătorilor și persoanelor cu
deficiențe de citire. Ea constă dintr-o colecție
structurată de fișiere text și audio. O carte în format
audio Daisy se poate citi selectiv exact ca și o carte
tipărită. Folosind un player Daisy, un aparat simplu de
folosit, asemănător unui CD-player, cititorul poate sări
la o anumită pagină, poate sări din cuprins la un anumit
capitol, dintr-un paragraf în altul, poate sări peste
notele de subsol. Totodată, se poate relua oricând un
paragraf, iar CD-urile se pot manipula independent de către persoanele nevăzătoare.
Player-ul Daisy permite lectura cu viteză mărită fără ca aceasta să altereze timbrul
lectorului.
Un CD poate conţine până la 20 ore de înregistrare vocală de bună calitate.
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REFERINŢE PRIN E-MAIL
Referințele prin e-mail reprezintă un serviciu digital de bibliotecă care facilitează accesul
rapid și oferă utilizatorilor posibilitatea de a solicita de la distanță informații bibliografice.
În anul 2015 la serviciul de referinţe prin e-mail s-au înregistrat 87 e-mailuri care, în
majoritatea lor, au fost solicitări de prelungire ale termenelor de restituire, dar şi solicitări care
vizează conținutul colecțiilor bibliotecii, de verificare în baza de date a bibliotecii a unor titluri de
cărţi, verificarea unor bibliografii.
Termenul de răspuns furnizat utilizatorilor la solicitările simple, punctuale este zilnic.
Pentru cererile mai complexe și pentru bibliografii tematice, răspunsul depinde de gradul de
complexitate al fiecărei cereri.
Obs. Programul de bibliotecă TinREAD avertizează prin e-mail , în mod automat,
utilizatorii bibliotecii cu privire la termenul de restituire.

SERVICII DE INFORMARE GENERALĂ
Au fost oferite 8931 informații cu caracter general și 10700 referințe și bibliografii .
De asemenea, pentru rezervări de titluri de carte au apelat 3189 utilizatori ai bibliotecii.
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Referințe și bibliografii oferite

10700

9714

2014
2015

Informații oferite
9322

8931

2014
2015

Accesul liber la informații despre colecțiile bibliotecii a fost asigurat prin instalarea
modulului Web OPAC pe calculatoarele aflate la dispoziția publicului.
Web OPAC este un modul complet ce permite utilizatorilor să obţină access, să caute şi
navigheze colecţiile bibliotecii la orice oră din orice loc. Web OPAC oferă diferite posibilităţi de
căutare, atât pentru începători cât şi pentru utilizatori cu experienţă. Web OPAC oferă
următoarele posibilităţi:
- Să cauţi în catalogul bibliotcii
- Să regaseşti şi să vizualizezi imagini ataşate înregistrărilor bibliografice
- Să regaseşti şi să vizualizezi înregistrări audio/video ataşate înregistrărilor bibliografice
- Să determini localizarea şi statutul oricărui exemplar
- Să faci rezervări la titlurile dorite
Pe parcursul anului au fost inregistrate un număr de 6803 sesiuni OPAC, reprezentând
accesări din interiorul bibliotecii.
Accesarea Catalogului Online al bibliotecii a înregistrat 36394 sesiuni.
Site-ul bibliotecii și blogurile acestuia au înregistrat 16346 sesiuni iar Facebook-ul a avut
17714 accesări.
Acțiunile și activitățile bibliotecii au fost mediatizate prin articole în presa locală (501
apariții), apariții TV ( 75 apariții ), site-ul bibliotecii – permanent, în timp real, blogurile
bibliotecii, rețele de socializare și prin afișaj.
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ADMINISTRAREA CONTULUI DE ÎMPRUMUT

Prin intermediul unei opțiuni specifice a programului de bibliotecă TinREAD, prin
accesarea adresei catalog.bjvrancea.ro și prin intermediul adresei de email a utilizatorului, cei
care sunt interesați au posibilitatea de a vizualiza contul personal cu datele personale ale
acestora, dar și istoricul împrumuturilor efectuate în timp. Astfel, pot descoperi acele titluri de
cărți pe care le-au împrumutat și pe care doresc să le mai împrumute, la un moment dat.
De asemenea, pot face singuri, de oriunde, rezervări de titluri pentru cărțile care sunt
deja împrumutate, fiind înștiințați prin e-mail când pot veni la bibliotecă să împrumute cartea
dorită.
Site-ul bibliotecii www.bjvrancea.ro găzduiește catalogul on line care poate fi accesat de
către cei interesați, indiferent dacă sunt utilizatori înscriși sau nu.
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CARTE VECHE ȘI TRADIȚIONALĂ

Biblioteca Judeţeană „DUILIU ZAMFIRESCU"
Vrancea deţine un fond de Carte veche şi tradiţională
de peste 11000 de volume, din toate domeniile, dintre
care 5685 de exemplare se află deja în baza de date
informatizată, accesibilă prin programul TinREAD.
Cărţile pot fi consultate zilnic la Sediul Central
din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, numai în
regim de sală de lectură.
Categoriile de utilizatori care au solicitat cărți
din acest fond au fost studenţi, profesori, intelectuali,
în general interesaţi în elaborarea unor lucrări de
licenţă, monografii şi alte studii de specialitate.
Conform normelor standard de protecţie şi conservare
a documentelor, majoritatea acestora nu pot fi copiate
la xerox.

 În anul 2015 au fost consultate 51 documente din colecția de Carte veche, din care
cele mai solicitate au fost:







G. Calinescu – Istoria literaturii române
Al. Iordan – Bibliografia scrierilor lui V.A. Urechia
I.C. Teodorescu – Caracterizarea diferitelor podgorii ale României, 1925
Champignelle – Istoria muzicii
A.D.Xenopol – Istoria românilor
Localia: Monografia Județului Putna, Anuarul Liceului Unirea, Revista Milcovia, Simion
Mehedinți

Cea mai veche carte aflată în colecţiile noastre este Vechiul şi Noul Testament, în limba greacă,
apărută în anul 1697 în tipografia Christophori Fleischeri, Lipsiae.
De asemenea, lucrarea Memorie Locală – Fond documentar : Catalog : 1879 – 1958,
editată de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, pusă la dispoziția publicului interesat,
cuprinde o descriere detaliată a tuturor publicaţiilor referitoare la instituţii, localităţi şi
personalităţi vrâncene, în intenţia de a face cunoscută o parte din colecţiile Fondului special de
Carte veche şi tradiţională al bibliotecii noastre.
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IMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR

Serviciul de Împrumut interbibliotecar asigurară accesul utilizatorilor la publicații
solicitate care nu există în colecțiile proprii.
Statistica efectuată pe anul 2015 a făcut posibilă analiza activității Serviciului de
Împrumut interbibliotecar din cadrul Bibliotecii Județene Vrancea, fiind esențială pentru a
aprecia funcționalitatea și dinamica acestui serviciu , modul în care a răspunsul solicitărilor de
împrumut interbibliotecar pe parcursul întregului an, atunci când documentele solicitate nu sau aflat în colecțiile bibliotecii noastre.
Utilizatorii au putut avea acces la orice carte care nu s-a regăsit în colecțiile biliotecii
noastre. Colecțiile bibliotecilor publice, universitare și specializate din țară au fost accesibile
prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar din cadrul Biroului Comunicarea
colecțiilor.
Un rol important în facilitarea accesului și a opțiunilor de împrumut îl au cataloagele
electronice ale bibliotecilor, catalogul biblio.ro și catalogul RoLiNeST.
(Biblio.ro – Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Publice din România; înființat în 2005 Numerele și tipurile de biblioteci afiliate la acest catalog sunt: 19 Bibl. județene, 4 Biblioteci
Municipale, Biblioteca Pedagogică, 7 Biblioteci Universitare)
(RoLiNeST – catalog colectiv virtual în știință și tehnică, care a inclus, la început, în
2005, baze de date ale marilor biblioteci universitare din România. S-a extins ulterior prin
înglobarea de date ale altor biblioteci universitare din țară, academice, județene dar și ale unor
biblioteci străine.)
În anul 2015 au fost înregistrate, în cadrul acestui serviciu, 69 de cereri de împrumut
interbibliotecar și au circulat 95 de titluri din diverse domenii, BJDZ având calitate de
beneficiară dar și de bibliotecă furnizoare.
În calitate de biliotecă FURNIZOARE, BJDZ a împrumutat altor biblioteci 7 cărți
și un CD, după cum urmează:






Biblioteca Județeană Brașov (Căderea nopții – autor Isaac Asimov)
Biblioteca Județeană Brăila (Religie, politică și mit – autor Andrei Oișteanu)
Biblioteca Județeană Galați (Narcotice în cultura română – autor Andrei
Oișteanu)
Biblioteca Municipală Onești (Parisul personal: autobiografie urbană – autor
George Banu, Eram singur și fericit – autor Pawel Huelle, Vecernii – autor Ion
Micheci, O altă lume = A Different World – autor Gabriela Vrânceanu-Firea)
Biblioteca Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova ( 24 IANUARIE O zi a
împlinirii [DVD VIDEO] , material transmis electronic)

În calitate de bibliotecă BENEFICIARĂ, BJDZ a colaborat cu 28 de biblioteci
publice (județene, municipale, Metropolitană București), universitare, specializate și cu
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Biblioteca Națională a României - și a solicitat 88 de titluri (71 cărți și 17 articole din
periodice), din care a primit 65 (48 cărți și 17 articole), după cum urmează:



Prin poștă - 48 cărți
Electronic – 490 pagini scanate

BIBLIOTECI JUDEȚENE








Biblioteca Județeană Buzău
Biblioteca Județeană Galați
Biblioteca Județeană Brăila
Biblioteca Județeană Baia Mare
Biblioteca Județeană Dolj
Biblioteca Județeană Neamț
Biblioteca Județeană Constanța

BIBLIOTECI MUNICIPALE
 Bibiloteca Municipală Adjud
 Bibiloteca Municipală Tecuci
BIBLIOTECI UNIVERSITARE









Biblioteca Centrală Universitară Iași
Biblioteca Centrală Universitară Cluj
Biblioteca Universității din Craiova
Biblioteca Centrală UniversitarăTimișoara
Biblioteca Universității din Galați
Biblioteca Universității Politehnice Timișoara
Biblioteca Universității Suceava
Biblioteca Centrală a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară
București

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI

BIBLIOTECI SPECIALIZATE





Biblioteca Academiei de Științe Agricole și Silvice București
Biblioteca Academiei Forțelor Aeriene Brașov
Biblioteca Institutului de istorie A.D.Xenopol Iași
Biblioteca Institutului de Cercetare –Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație
Valea Călugărească
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Biblioteca Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni
Argeș
BibliotecaInstitutului Național de Statistică București
Biblioteca Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene Buzău
Biblioteca Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Știinte Biologice
Biblioteca Arhivelor Naționale București

TOP 10 COLABORATORI (în funcție de numărul de cărți împrumutate de la alte
biblioteci )
1. BCU Iași – 16 cărți, 29 pagini scanate
2. Biblioteca Univ. din Galați – 6 cărți, 13 pagini scanate
3. Biblioteca Județeană Brăila – 5 cărți, 6 pagini scanate
4. Biblioteca Județeană Galați – 5 cărți
5. Biblioteca Universității din Craiova – 228 pagini scanate
6. Biblioteca Academiei de Științe Agricole și Silvice București – 73 pagini scanate
7. Biblioteca Centrală Universitară Cluj – 48 pagini scanate
8. Biblioteca Centrală Universitară Timișoara – 40 pagini scanate
9. Biblioteca Metropolitană București – 32 pagini scanate
10. Biblioteca Județeană Neamț - 19 pagini scanate
BENEFICIARII împrumuturilor
În anul 2015 au beneficiat de serviciul de împrumut interbibliotecar 12 utilizatori, de la
care s-au primit 63 cereri de împrumut.
Repartizarea utilizatorilor după numărul de cereri, după categorii de vârstă,
profesii, sex se prezintă astfel:
După statut ocupațional și număr de cereri:
 Elevi (scoala postliceala sanitara) – 2 (2 cereri)
 Profesii intelectuale – 7 (22 cereri )
 Funcționari – 1( 1 cerere )
 Pensionari – 1 ( 36 cereri )
 Alte profesii – 1 ( 2 cereri )
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Repartizarea utilizatorilor după categorii de vârstă
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În cadrul Serviciului de împrumut interbibliotecar, BJDZ percepe doar taxa de transport
în valoare de 5 lei, taxă suportată de beneficiar, respectiv de utilizator sau de biblioteca
beneficiară care solicită împrumutul. Unele biblioteci au perceput , pe lângă taxa de transport
și taxă de scoatere din Depozit legal în valoare de 5 lei/carte (ex. BCU Iași)

244

STATISTICĂ
împrumutului interbibliotecar la BJDZ
2010 – 2015
Datele statistice din ultimii 6 ani, privind numărul de documente solicitate din partea
utilizatorilor noștri, înregistrează creșteri semnificative.
Dacă în anul 2010 erau solicitate 15 titluri prin acest serviciu, în anul 2015 s-au
înregistrat 88 de titluri, procentul de satisfacere a solicitărilor ajungând la 74%.
În graficul următor, se pot observa diferențele, de la an la an, dintre numărul de titluri
solicitate și numărul de titluri primite de BJDZ în calitate de beneficiară.
BJDZ BENEFICIARĂ DE DOCUMENTE
- DINAMICA DOCUMENTELOR2010-2015
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Majoritatea documentelor solicitate în anul 2015 au fost din domeniul viticulturii,
medicinii, dar și literatură și critică literară. Numeroase au fost și solicitările pentru
articole din reviste, periodice din domeniul viticulturii iar cererile au provenit, în
majoritatea lor de la cercetători și elevi ai școlilor postliceale
În calitate de furnizoare, dinamica documentelor solicitate de alte biblioteci și trimise de
BJDZ se prezintă astfel:
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BJDZ FURNIZOARE DE DOCUMENTE
- DINAMICA DOCUMENTELOR 2011-2015
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Număr documente

În acest caz, numărul maxim al titlurilor solicitate de alte biblioteci a fost atins în anul
2013.
Creșterile înregistrate în cadrul împrumutului interbibliotecar au fost determinate atât de
dezvoltarea cataloagelor electronice ale bibliotecilor , accesate on line de utilizatori, și, în
special, de punerea în comun a bazelor de date ale bibliotecilor prin constituirea cataloagelor
colective de bibliotecă.
Accesarea acestor cataloage, ce permit identificarea instant a documentelor și
orientarea către bibliotecile posibile furnizoare , având în vedere localizarea acestora și,
implicit costuri mai mici privind transportul, a determinat:
- eficiența crescută a procesului de împrumut
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite de bibliotecă
- facilitatea accesului la informație
- reducerea timpului de așteptare a cititorilor
- modernizarea serviciilor de bibliotecă
- îmbunătățirea colaborării interbibliotecare
- creșterea numărului de utilizatori de la distanță
- creșterea șanselor de regăsire a documentelor de către utilizatori

.
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