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RAPORT DE ACTIVITATE 
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I. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE BIBLIOTECII JUDEŢENE  
„ALEXANDRU D.XENOPOL” ARAD   ÎN ANUL 2016   

 
 

A) MISIUNEA BIBLIOTECII: 
 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” Arad este o instituţie de cultură integrată în 

sistemul naţional de biblioteci publice, a cărei misiune şi obiective sunt orientate pentru a servi 
interesele de informare, educaţie permanentă, studiu, dezvoltarea personalităţii, lectură şi recreere 
exprimate de membrii comunităţii municipiului şi judeţului Arad. 
 Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Arad, care îi asigură resursele financiare necesare bunei funcţionări.  
 Biblioteca oferă utilizatorilor acces liber, nelimitat şi în mod nediscriminatoriu la colecţiile 
proprii de documente şi la bazele de date deţinute.  
 În calitate de instituţie de cultură de tip enciclopedic, de parte integrantă din sistemul 
informaţional,   Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” îşi îndeplineşte misiunea care şi-a 
asumat-o faţă de comunitatea utilizatorilor arădeni prin următoarele atribuţii: 

 constituie, organizează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii 
de tip enciclopedic din toate categoriile de documente de bibliotecă, în mod 
corespunzător dimensiunii şi structurii socio-profesională a populaţiei judeţului Arad; 

 asigură servicii pentru lectură, informare, studiu, documentare, recreere, la sediul 
central şi la filialele din cartierele municipiului; 

 organizează instrumente de comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi 
informatizat şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare, 
documentare şi orientare în sistemul de servicii oferite de bibliotecă; 

 oferă servicii de informare bibliografică şi documentară; 
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 facilitează, în funcţie de posibilităţi, accesul utilizatorilor la alte baze de date sau 
documente de bibliotecă prin schimb interbibliotecar şi alte servicii la distanţă; 

 organizează şi colaborează la programe de diversificare şi modernizare a serviciilor de 
bibliotecă; 

 organizează valorificarea colecţiilor de documente specifice prin animaţie culturală; 
 elaborează documente pentru cunoaşterea bibliografiei locale, a patrimoniului cultural 

local; 
 crează şi editează produse culturale necesare educaţiei permanente a membrilor 

comunităţii; 
 coordonează metodologic bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti de pe raza 

judeţului Arad, prin acţiuni specifice de îndrumare profesională, prin proiecte şi 
programe, asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în 
domeniu; 

 iniţiază, organizează şi desfăşoară proiecte şi programe în parteneriat cultural-
educaţional cu instituţii sau autorităţi de profil din judeţ, din ţară sau din străinătate; 

 conservă, iniţiază activităţi de studiere şi pune în valoare prin activităţi culturale 
specifice valorile de patrimoniu pe care le deţine în cadrul secţiei COLECŢII 
SPECIALE;  

 organizează dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de tipărituri locale în temeiul Legii 
Depozitului Legal. 

 
 

B) OBIECTIVE SPECIFICE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE   
 
În anul 2016 Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol”Arad şi-a asumat prin PLANUL 

GENERAL DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII,  următoarele obiective: 
 Creşterea calităţii managementului instituţional; 
 Consolidarea rolului bibliotecii judeţene ca instituţie de cultură şi educaţie  importantă 

a comunităţii arădene; 
 Dezvoltarea și conservarea colecțiilor bibliotecii; 
 Modernizarea şi optimizarea serviciilor către utilizatori; 
 Modernizarea și optimizarea condițiilor de muncă a salariaților din instituție; 
 Diversificarea ofertei culturale, informaţionale şi educaţionale; 
 Cooperarea cu instituţii culturale arădene, precum şi iniţierea şi derularea de proiecte 

culturale cu parteneriat din ţară şi din străinătate; 
 Accelerarea procesului de automatizare a gestiunii şi serviciilor bibliotecii, precum şi a 

procesului de digitizare a documentelor de bibliotecă; 
 Reorganizarea serviciilor şi redistribuirea sarcinilor personalului, consecinţă a 

reducerii de personal; 
 O mai bună vizibilitate internă şi externă a bibliotecii. 

 
 Creşterea calităţii managementului instituţional s-a concretizat prin următoarele activităţi: 

 Preocupări pentru ridicarea calităţii serviciilor şi produselor culturale oferite de 
bibliotecă; 

 Evaluarea activităţii personalului prin indicatori de performanţă conform 
standardelor de bibliotecă;   

 Perfecţionarea personalului prin participarea la cursurile de specializare 
organizate de ANBPR, de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe 



 3

lângă Ministerul Culturii București, de Consiliul Județean Arad și de Camera 
de Comerț, Industrie și Agricultură Arad. 

 Implementarea standardelor de Control Intern Managerial (79 de activități ale 
compartimentelor funcționale) 

  
 Consolidarea rolului Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.Xenopol” Arad ca instituţie de 
cultură şi educaţie importantă a comunităţii arădene s-a realizat prin achiziţionarea de noi unităţi de 
bibliotecă care să asigure continuitatea colecţiilor existente, să păstreze caracterul enciclopedic al 
bibliotecii și principiul complementarității cu cele două biblioteci universitare din oraș, să menţină un 
echilibru între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei, să fie respectat criteriul valoric şi al actualităţii 
informaţiei. Completarea colecţiilor s-a făcut pe principiul realizării unui echilibru între resursele 
financiare din 2016 şi satisfacerea nevoilor esenţiale de lectură ale celor mai multe categorii socio-
profesionale  de utilizatori.  
            Totodată Biblioteca Judeţeană “Alexandru D.Xenopol” Arad îşi propune, şi pe viitor, 
consolidarea rolului său ca pol cultural în rândul comunităţii deservite şi o cât mai bună vizibilitate a 
programelor/proiectelor desfăşurate sub coordonarea ei, prin: 
 - comunicate, conferinţe, interviuri şi ştiri de presă redactate înaintea şi după fiecare 
eveniment şi manifestare culturală sau referitoare la activitatea instituției; 

- ştiri şi reportaje la televiziunile locale; 
 - pliante de promovare a acţiunilor culturale ale instituţiei; 

- caiete - program de expoziţie;  
- schimb interbibiliotecar  cu toate lucrările editate de bibliotecă ; 
- întreţinerea  constantă a  site-ului instituţiei: www.bibliotecaarad.ro; 
- afişe, benere, anunţuri, fluturaşi şi altele cu ocazia celor mai importante acţiuni ale 
bibliotecii; 
- promovarea imaginii bibliotecii prin acţiunile comune din şcoli, la care biblioteca este  
organizator, partener sau invitat;  
- editarea unor lucrări de specialitate. 

 
 
 Dezvoltarea și conservarea colecțiilor bibliotecii  
 Achiziţia de noi titluri s-a realizat în baza consultării ofertelor celor mai diverse ( edituri/editori, 
distribuitori, librării, depozite de carte) precum și în urma prospectării nevoilor de lectură ale 
principalelor categorii de utilizatori ai bibliotecii. Atenția s-a îndreptat cu precădere asupra 
bibliografiei școlare iar în ceea ce privește producția editorială universitară s-a ținut cont de principiul 
complementarității cu cele două biblioteci universitare din Arad. 
 Pe anul 2016, a fost alocată de către Consiliul Județean Arad suma de 500.000 lei pentru 
achiziție carte. A fost achiziționat un număr de 17.810 documente de bibliotecă și au intrat din 
donații evidenţiate (depozit legal, de la alte biblioteci, de la persoane fizice şi juridice)   un număr de 
1.705 de ub-uri în valoare de 125.967,16 lei. 
 Au fost trimise spre REMAT casările efectuate de la Secția Împrumut Carte Adulți, Secția Artă 
și Multimedia, Filiala Aradul Nou și Filiala Vlaicu.   
  

Modernizarea şi optimizarea serviciilor către utilizatori s-a realizat cu ajutorul dotării de care 
dispune biblioteca ( 106 calculatoare).  

Sistemul de audiţie muzicală din incinta bibliotecii a funcţionat pe tot parcursul semestrului 
între orele 10,00 – 18,00 şi a asigurat un mediu sonor adecvat.   

În urma deciziei Consiliului Județean Arad și ca urmare a Notei de fundamentare 
nr.1083/29.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016,  acesta a fost 
suplimentat cu suma de 16.000 lei. Cu această sumă biblioteca a achiziționat un server DELL 
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POWEREDGE R530 RACK 2U necesar pentru sporirea randamentului și îmbunătățirea 
performanțelor de lucru cu sistemul integrat de bibliotecă TINREAD precum și pentru procesul de 
digitizare, conservare și prezentare a ziarelor și publicațiilor existente în colecția bibliotecii. 
 Site-ul bibliotecii - www.bibliotecaarad.ro - a fost în permanență actualizat și oferă 
posibilitatea accesării on-line a catalogului bibliotecii (care cuprinde mai mult de jumătate din totalul 
colecțiilor), de programul de funcţionare a instituţiei, despre evenimentele care au fost şi care vor 
avea loc în bibliotecă precum şi despre activitatea filialelor. Numărul  vizitelor virtuale pe site-ul 
bibliotecii a fost de 44.653. 
 De asemenea, prin pagina sa de Facebook, biblioteca este deschisă utilizatorilor care se pot 
exprima și prin care sunt informați cu privire la activitățile, evenimentele și acțiunile intreprinse de și 
în bibliotecă. Numărul accesărilor de posturi a fost de 65.667 (Lifetime Post Total Reach) și un 
număr de 1.276 de prieteni au dat Like-uri pe pagina principală. 
 
  Modernizarea și optimizarea condițiilor de muncă a salariaților din instituție 

1. Au fost realizate lucrări de reparații și întreținere din fondurile alocate de Consiliul 
Județean Arad, și anume: 

 reparații curente grup sanitar demisol și hol  
 reparații toaletă public parter, ambele la sediul central 

2. Au fost achiziționate 6 calculatoare (4 pentru filiale, 1 pentru Serviciul Bibliografic și 
1 pentru direcțiune). De asemenea, reamintim că a fost achiziționat serverul  DELL 
POWEREDGE R530 RACK 2U cu scopul precizat mai sus.  

  
 Diversificarea ofertei culturale, informaţionale şi educaţionale 

În afară de proiectele în derulare („Valorificarea patrimoniului local” prin cele două expoziţii 
bianuale de carte rară, „Valori Europene în Biblioteca Judeţeană”, „Oraşe înfrăţite-biblioteci 
înfrăţite Arad-Pécs”, „Personalităţi arădene”,”Valorile clasice”, „Rătăcind printre sunete”, „Joc şi 
educaţie” şi altele) diversificarea s-a făcut şi prin:   

 achiziţia de noi titluri (cărţi, periodice şi documente audio-vizuale), în baza consultării 
ofertelor de la edituri/editori, distribuitori, librării, depozite de carte,  a dezideratelor de 
lectură exprimate de utilizatori şi bibliotecari, a bibliografiei şcolare și a celei universitare;  

 prin punerea la dispoziția persoanelor cu deficienţe de vedere a ultimelor titluri de cărți 
în format DAISY (achiziționate de-a lungul anilor), serviciu implementat încă din anul 2009 
în cadrul Secției Împrumut Carte Adulți și care numără în prezent 179 de titluri; 

 inaugurarea donației de carte americană “American Shelf” în prezența ambasadorului SUA 
în România, Excelența Sa Dl. Hans KLEMM; 

 inaugurarea “Clubului de lectură” – program nou iniţiat care are ca obiectiv dezvoltarea 
gustului pentru lectură şi a interesului pentru carte la şcolarii mici; 

 continuarea proiectului “Cursuri de iniţiere IT pentru seniori – nivelul I și II” început în 
2012 cu conținuturi adaptate grupurilor de cursanți; 

     continuarea proiectului „Biblioteca de teatru nou” - care are ca scop promovarea 
dramaturgiei contemporane, cu precădere a tinerilor autori dramatici; 

     continuarea proiectului „Cărţile care m-au format” - care are ca scop promovarea 
interesului pentru lectură în rândul tinerei generaţii – prin diversificarea modelelor umane 
propuse; 

    continuarea proiectului „Bibliovacanța” – care are ca scop organizarea unui program estival 
de vacanță pentru copii; 

     lansarea și implementarea atelierului gratuit “Școala de vară Minecraft”  - care are ca scop 
educația media și tehnologia în rândul copiilor, tinerilor și adulților; 

     găzduirea şi realizarea celei de a cincea ediţii a Festivalului Internaţional de Arta 
Povestirii  “Magia cuvântului”, în colaborare cu Asociaţia MA-CU. 

http://www.bibliotecaarad.ro/
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Cooperarea cu  instituţii culturale arădene, precum şi iniţierea şi derularea de proiecte 
culturale cu parteneriat din ţară şi din străinătate.  

 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol”  a continuat, în perioada care face obiectul 

prezentului raport, colaborarea fructuoasă cu următoarele instituţii şi organizaţii culturale arădene: 
 Complexul Muzeal Arad, la expoziţii  bianuale  de carte rară și la expoziția „Taberei 

Internaționale de ilustrație de carte de la Bata 2016” precum și la “Noaptea muzeelor”; 
 Filarmonica de Stat - ciclu de conferinţe susţinute de domnul Dorin Frandeş, în cadrul 

proiectului „Rătăcind printre sunete” precum şi expoziţii  de documente muzicale din fondul 
bibliotecii;  

 Teatrul Clasic “Ioan Slavici”, pentru programul „Lectură publică din tineri autori dramatici 
contemporani”: „Biblioteca  de teatru nou” şi „Cărţile care m-au format”; 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu şcolile din 
judeţul Arad în baza parteneriatelor existente şi în cadrul programului „Cărţile care m-au 
format”. 

 Uniunea Scriitorilor din România, filiala Arad, pentru programele: „Personalităţi arădene”, 
„Noutăţi editoriale” (lansări de carte) ;                                        

 Centrul Cultural Judeţean, la editarea periodicului de informare culturală al Consiliul 
Judeţean,  INFO JUDEȚEAN; 

 Primăria Arad prin Centrul Municipal de cultură Arad pentru editarea calendarului 
„Programul cultural al municipiului Arad”, pentru realizarea activităților din cadrul “Zilelor 
Aradului”  precum și pentru actualizarea exponatelor din cadrul Muzeului Preparandiei ; 

 Şcoala Populară de Artă şi  Palatul copiilor, pentru realizarea de manifestări şi expoziţii 
temporare;           

 Editurile arădene, la realizarea celor patru lucrări editate în cursul anului;  
 Instituţiile de învăţământ primar, pentru realizarea unor proiecte şi programe specifice: “Se 

deapănă povești cu cărți și copii”,”Furnicuța”, “O lume minunată!” ;  
 Instituţiile de învăţământ gimnazial, pentru realizarea unor proiecte şi programe specifice: 

“Piticoții”, “Tainele lecturii”, “Colinde românești”;    
 Instituţiile de învăţământ liceal, pentru diferite proiecte/programe: “Personalități arădene”, 

“Școala altfel”, “Cărțile care m-au format”, “Ziua Tineretului”;  
 Instituţii de învăţământ şi biblioteci din judeţ: “În vizită la bibliotecă”, “Povești, povești”; 
 Şcoala Superioară de Arte din Epinal şi Strasbourg (Franța) – la organizarea ediţiei a VIII-a a 

Taberei Internaţionale de ilustraţie de carte de la Bata.                               
 Schimburi de experinţă cu Biblioteca “Csorba Gyözö” din Pécs, Ungaria – în cadrul 

protocolului de colaborare bilaterală dintre oraşele Arad şi Pécs, inițiat în luna septembrie 2013 
(vizite reciproce, schimburi de bune practici şi donaţii reciproce anuale de carte, în valoare de 250 
euro). 

 Cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, prin 
participarea la conferințele naționale bianuale care au avut loc la Târgu Mureș și la Iași;  

 “Cursuri de iniţiere IT seniori – nivelul I și II”- serviciu înfiinţat la Biblioteca Judeţeană 
„Alexandru D.Xenopol” Arad încă din anul 2012.    
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Accelerarea procesului de automatizare a gestiunii şi serviciilor bibliotecii, precum şi a 
procesului de digitizare a documentelor de bibliotecă 

 Programul „Digitizarea documentelor de bibliotecă”  presupune trecerea în format digital a 
patrimoniului bibliotecii în funcţie de o listă de priorităţi dar şi de posibilitatea de a dota 
instituţia cu instrumente specializate care să asigure o procesare corectă şi eficientă a 
documentelor.  

În cadrul programului s-a continuat implementarea proiectului de digitizare 
(scanare și prelucrare) a  periodicelor arădene.  

Ţinta a fost stabilită în raport cu bugetul aprobat pe anul 2016 de către Consiliul 
Judeţean Arad,  în valoare de 182.950 lei .   

În primul semestru al anului, au fost trimise spre digitizare un număr de 71.316 pagini 
(în două tranșe: februarie și iunie) iar în al doilea semestru au fost digitizate un număr de 
77.950 pagini din publicația Aradi Közlöny și colecția Kossuth (în două tranșe: august și 
noiembrie) și s-a achitat suma de 181.354,39 lei.   

 
 Programul „Automatizarea în bibliotecă" are ca scop trecerea la evidenţa şi gestiunea 

informatizată a documentelor de bibliotecă şi circulaţia acestora prin introducerea codului de 
bare. 

Astfel, în vederea începerii inventarului programat în anul 2017 de la Secţia Împrumut 
Carte Adulți, au fost efectuate operațiuni premergătoare: finalizarea casării unui număr de 
aprox. 11.000 de ub-uri și introducerea întregului fond de carte în sistem informatizat 
(TINREAD). De menționat că în perioada raportată au fost implicați un număr de 31 de 
voluntari care au efectuat operațiuni de etichetare cod de bare și alte activități, însumând un 
număr de circa 780  de ore. 

 
Reorganizarea serviciilor şi redistribuirea sarcinilor personalului  
Regulamentul de organizare şi funcţionare și Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii a 

fost elaborat în anul 2002 în baza Legii 334/Legea Bibliotecilor şi a fost reaprobat în şedinţa 
Consiliului Judeţean din 25.09.2015 prin Hotărârea 210. 

Statul de funcţii şi organigrama au fost aprobate, prin Hotărârea 205/28.10.2016 a Consiliului 
Județean Arad  cu 38 de posturi, astfel: 

 35 de posturi ocupate, din care: 
 34 de posturi în plată    
   1 post suspendat îngrijire copil cu handicap, până la 3 ani  

  3 posturi vacante (pentru care s-a organizat concurs în luna noiembrie) 
 

În primul semestru al anului s-a organizat un concurs de recrutare pentru un post de 
bibliotecar, care a și fost ocupat din data de 05.05.2016. 

În semestrul al II-lea au plecat din instituție, cu demisie, un număr de cinci angajați (Ioana 
Podina – luna iunie, Vasile Leac - august, Ștefan Papp și Roxana Tira – septembrie, Sergiu Ardelean 
- decembrie). Drept urmare, au fost organizate două concursuri de recrutare. Primul a avut loc în 
luna septembrie și au fost ocupate două posturi de bibliotecar din două posturi scoase la concurs. În 
10 noiembrie au fost declanșate demersurile pentru organizarea unui nou concurs pentru ocuparea a 
trei posturi, la care s-a înscris un singur candidat, declarat admis și care a fost angajat cu data de 
03.01.2017. 

Pentru semestru I al anului 2017, urmare a plecării informaticianului instituției, a fost stabilit 
obiectivul organizării cu prioritate a concursului de recrutare pentru cele 3 posturi vacante. 
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O mai bună vizibilitate internă şi externă a bibliotecii 
 Aceasta s-a realizat prin susţinerea principalelor proiecte naţionale şi internaţionale ale 

bibliotecii şi prin îmbunătăţirea comunicării (mass media şi site-ul bibliotecii) şi a activităţii de PR. 
 
 
 
 

II.  INDICI DE PERFORMANŢĂ – DATE STATISTICE COMPARATIVE 
  

Bibliotecile româneşti folosesc un sistem de  indicatori de performanţă pentru activităţile 
biblioteconomice  împărţit în patru clase, după cum urmează:         

1) Indicatori de performanţă operaţionali; 
2) Indicatori de eficacitate; 
3) Indicatori de eficienţă economică;      
4) Indicatori de impact. 
 

Indicatorii de performanţă  obţinuţi de Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” Arad  
în 2016 se prezintă astfel: 

 
 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ OPERAŢIONALI: 

 
Raport număr de angajaţi în bibliotecă per număr de utilizatori: 

                                   
1. Număr utilizatori activi per total angajaţi bibliotecă :  5.280 utilizatori activi  = 151 

    35 total angajati 
Raport  personal de specialitate din bibliotecă per număr de utilizatori: 

 
2. Total personal de specialitate : =  31 personal de specialitate = 0,006 bibliotecari/utilizator 

      Total utilizatori activi              5.280 total utilizatori activi                                 activ 
 

3. Total personal de specialitate :=  31 personal de specialitate = 0,0005 bibliotecari/vizită 
      Total vizite împrumut carte      51.274 vizite 

 
 

Indicatori de productivitate pentru alte servicii oferite de bibliotecă: 
1. Rezervări titluri:   936 
2. Cereri de informaţii: 2.385 
3. Referinţe şi bibliografii oferite: 608 
4. Documente copiate pe hârtie (nr. pagini): 10.540 

 
Indici de productivitate privind prelucrarea informatizată a documentelor: 
 

1. Indice de catalogare şi indexare per zi lucrătoare: 
 

Total unităţi catalogate 2016           =     19.515   =  43 unităţi catalogate/zi/ lucrător 
            Total zile lucrate * 2 bibliotecari      450 zile 
 

2. Timp mediu alocat catalogării şi indexării unei unităţi de bibliotecă:  11 minute. 
 
 



 

Date statistice
Număr total de computere 

Total înregistrări în regim automatizat din total fond 

deţinut de bibliotecă 

Total documente prelucrate în regim automatizat 

 % de înregistrări în regim automatizat din total fond 

documente de bibliotecă 

Tabel 1. – Activitatea de catalogare 
 

               Figura nr.1 – Prelucrarea curentă şi retrospect
 

 INDICATORI DE EFICACITATE
 

Dezvoltarea şi comunicarea colecţii
 

1. % Indicele de circulaţie a documentelor din fondul bibliotecii
 
 Total fond de documente    
 Total documente 
 

2. Indicele de înzestrare a bibliotecii cu documente specifice:
    

Total fond carte bibliotecă  
Total populaţie municipiu            1
 

3. Documente achiziţionate la 
   

           Documente achiziţionate * 1.000  
    Total populaţie  municipiu

 
4. Indicele de înnoire a fondului de documente  specifice:

 
Total fond bibliotecă
Total intrări UB a.c.
 

0
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Documente prelucrate în regim 
automatizat în anul 2016

26.715

8

Date statistice 2015 
100 

Total înregistrări în regim automatizat din total fond 
362.280 

Total documente prelucrate în regim automatizat  18.957 

% de înregistrări în regim automatizat din total fond 
73,63% 

 Activitatea de catalogare şi indexare retrospectivă şi curentă

relucrarea curentă şi retrospectivă a documentelor de bibliote

INDICATORI DE EFICACITATE: 

colecţiilor, frecvenţa la bibliotecă: 

Indicele de circulaţie a documentelor din fondul bibliotecii: 

fond de documente            = 485.840  =     25,11%  din fond 
documente difuzate              121.992 

Indicele de înzestrare a bibliotecii cu documente specifice: 

Total fond carte bibliotecă      =   485.840    = 3,05 volume / locuitor
Total populaţie municipiu            159.100 

Documente achiziţionate la 1.000 locuitori:(conform Legii 334/02 republicată este de  
      50 vol./1.000 locuitori)

ocumente achiziţionate * 1.000    = 17.810 * 1.000 =  112 ub 
Total populaţie  municipiu                       159.100 

înnoire a fondului de documente  specifice: 

Total fond bibliotecă     = 485.840        =   24,90 ani 
Total intrări UB a.c.    19.515 

Documente prelucrate în regim 
automatizat în anul 2016

26.715

19.515

7.200

Total UB 
inregistrate in 
Tinread, din 
care:
UB-uri noi 
catalogate si 
indexate

UB-uri 
catalogate 
retrospectiv

2016 
106 

389.163 

26.715 

80,10% 

şi indexare retrospectivă şi curentă 

 

bibliotecă 

 

din fond  

volume / locuitor 

conform Legii 334/02 republicată este de   
50 vol./1.000 locuitori) 

 / 1000 /locuitori                    

Total UB 
inregistrate in 
Tinread, din 

uri noi 
catalogate si 
indexate

uri 
catalogate 
retrospectiv
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5. % documente ieşite din total fond: 
 
  Total fond UB bibliotecă     =     485.840 =   4,97  %  din fond total 
  Total documente ieşite                24.162 
 
 

6. % indice de accesibilitate al documentelor adăugate fondului existent: 
 

Total UB intrate  2016   =     19.515  =     86,99 %  
Total UB acces liber la raft          16.976 
 

7. Indicele de lectură a populaţiei:  
 
 Total documente de bibliotecă difuzate         =    121.992   =  cca 1 volum/locuitor 
       Total populaţie municipiu                             159.100  

 
8. Indice de frecvenţă a bibliotecii / an: 

 
   Total frecvenţă pe an     =  321.239  =  60,84 vizite / beneficiar servicii bibliotecă  
   Total utilizatori înscrişi      5.280 
 

9. Indicele mediu de frecvenţă / an: 
 
   Total frecvenţă pe an          =      321.239  =  1.270  vizite  servicii bibliotecă / zi 
   Numărul de zile lucrătoare             253   
 
 
 
 

Date statistice 2015 2016 
Total colecţii 490.031 485.840 

Documente achiziţionate (finanţare şi donaţii) 11.624 19.515 

Titluri noi achiziţionate  6.237 8.307 

Total utilizatori înscrişi la bibliotecă                                     

( statistici pentru cinci ani conform  PROBIB) 

26.757                            

(pt. anii 2011/2015) 

25.933                            

(pt. anii 2012/2016) 

Utilizatori activi (noi înscrişi şi cei care şi-au vizat 

abonamentul pe anul 2016) 
5.223 5.280 

Tranzacţii de împrumut 122.011 121.992 

Total vizite la bibliotecă 336.738 321.239 

                          Tabel 2.  – Activitatea serviciilor Bibliotecii „Alexandru D.Xenopol” Arad 

 
 
 



 

 Figura nr.2 – Rapo

 
 

     Figura nr.3 – Raport comparativ privind tranzacţiile de împrumut 
 
Participarea la activităţile şi serviciile 
 

1. Indicele de participare la  serviciilor bibliotecii:
    

Total vizite la bibliotecă     
Total populaţie municipiu            

 
2. Indicele mediu de participare la serviciile bibliotecii

 
 Total participanţi la acţiuni 
  Total acţiuni                    301
 
    Total participanţi la expoziţii 
 Total expoziţii *durată în zile    
                                    

3. %  Indice reprezentând ponderea vizitelor pentru tranzacţii de împrumut

 Total vizite (frecvenţă) la
 Total vizite tranzacţii de 
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Raport comparativ privind achiziţia de noi documente de bibliotecă 

Raport comparativ privind tranzacţiile de împrumut şi vizitele la bibliotec

şi serviciile bibliotecii, altele decât împrumutul de carte

Indicele de participare la  serviciilor bibliotecii: 

Total vizite la bibliotecă           =   321.239 = 2,02 vizite la bibliotecă 
Total populaţie municipiu              159.100 

Indicele mediu de participare la serviciile bibliotecii (altele decît împrumut de carte

Total participanţi la acţiuni  =    9.226  =     31  persoane / acţiune 
l acţiuni                    301                             

Total participanţi la expoziţii  = 267.453  =  237 vizitatori expoziţie / zi
Total expoziţii *durată în zile      113* 10   

                                     
Indice reprezentând ponderea vizitelor pentru tranzacţii de împrumut

(frecvenţă) la bibliotecă     =   321.239  =  13,87 % 
Total vizite tranzacţii de împrumut          44.560  

Documente 
achiziţionate-UB

Titluri noi Total colecții
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rt comparativ privind achiziţia de noi documente de bibliotecă  

   
şi vizitele la bibliotecă 

, altele decât împrumutul de carte: 

bibliotecă / locuitor 

altele decît împrumut de carte): 

 

vizitatori expoziţie / zi 

Indice reprezentând ponderea vizitelor pentru tranzacţii de împrumut: 

%  

anul 2015

anul 2016

TRANZACŢII DE ÎMPRUMUT ŞI VIZITE LA BIBLIOTECĂ

2015

2016
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4. % Indice reprezentând ponderea frecvenţei la serviciile bibliotecii, altele decât  
tranzacţiile de împrumut: 

 
 Total vizite (frecvenţă) la bibliotecă        =   321.239  =  86,13 %  
       Total frecvenţă alte servicii bibliotecă          276.679 
 

Categorii 
servicii  Servicii pentru beneficiarii bibliotecii  Adresabilitate / vârstă 

Număr 
întruniri / 

an 

Număr 
participanţi 
şi vizitatori 

PROGRA
ME ŞI  

EVENIME
NTE   

CULTURA
LE   

organizate 
de, şi în 

bibliotecă 

Audiţii / lectură / discuţii Preşcolari şi şcolari ciclul primar 33 312 

Audiţii / lectură / discuţii Şcolari din ciclul gimnazial 33 313 

Întâlniri cu personalităţi, festivaluri de filme, 
aniversările bibliotecii, concursuri de creaţie Liceeni, studenţi, adulţi 98 5.174 

Audiţii şi videoproiecţii bi-lunare ( la sala Artă şi 
Multimedia) Liceeni, studenţi, adulţi  7 150 

Lansări de carte – autori contemporani locali, din 
ţară şi din străinătate Liceeni, studenţi, adulţi 1 61 

Cartea călătoare – DAISY  
 

Acţiuni adresate persoanelor cu 
deficienţe de vedere, preponderent 
elevi 

1 24 

Vizitarea bibliotecii – vizite în grupuri  
organizate de  şcolile din municipiu şi din judeţ  Şcolari din ciclul primar şi gimnazial 39 1.361 

Întâlnirea membrilor cenaclului  arădean „Tóth 
Árpád” 

Elevi ciclul gimnazial, liceeni, 
scriitori 10 292 

Programe şi evenimente culturale organizate la 
secțiile cu publicul și la filialele bibliotecii Şcolari din ciclul primar şi gimnazial 74 1287 

Sala Artă şi Multimedia – Festivalul film de scurt 
metraj TRES COURTS Liceeni 2 67 

Magia cuvântului – Festival Internaţional de Arta 
Povestirii Şcolari din ciclul primar şi gimnazial 1 150 

 Tabăra de la Bata ed.a VII-a  Tineri artişti 1  
Proiectul  MEIN CRAFT Liceeni 1 26 

EXPO-
ZIŢII 

organizate 
în, sau de 
bibliotecă 

Expoziţiile  copiilor de la sala Atelier  Preşcolari şi şcolari ciclul primar 15 47.716 
Expoziţiile copiilor  cu ocazia sărbătorilor    
(locaţie- holul bibliotecii) 

Preşcolari, şcolari ciclul primar, 
adolescenţi 27 95.700 

Expoziţii tematice locale, expoziţii itinerante 
naţionale şi internaţionale Liceeni, adulţi 15 115.802 

Expoziţii la sala Artă şi Multimedia – (partituri în 
expoziţie) 

Toate categoriile de utilizatori iubitori 
sau cunoscători de muzică 8 1.250 

Expoziţii bianuale de carte rară - Sala de expoziţii 
CLIO 

Toate categoriile de utilizatori iubitori 
de carte bibliofilă şi de artă 2 1.330 

Expoziţii la Muzeul Judeţean Secţia de Artă – 
Noaptea muzeelor şi BATA 2016 Toate categoriile de utilizatori  2 3.355 

Expoziţii organizate de secțiile cu publicul și 
filialele bibliotecii Şcolari din ciclul primar şi gimnazial 44 2300 

INFOBIB 

Biblio-Internet ( sala de la sediul central, sălile 
de la filialele „A.Vlaicu”,„Micalaca”  şi „Aradul 
Nou” 

Elevi, studenţi, adulţi 
Zile 

lucrătoare 
(253) 

2.608 

Info-biblioteca (furnizare de informații de 
utilitate publică) 

Acces liber tuturor categoriilor de 
utilizatori  

Zile 
lucrătoare  5.250 

Vizite virtuale - accesare de la distanţă a 
bibliotecii ( site-ul bibliotecii)  

Acces liber tuturor categoriilor de 
utilizatori - 44.653 

TOTAL ACŢIUNI ŞI BENEFICIARI   SERVICII BIBLIOTECĂ      
 (altele decât împrumutul de carte), din care:   

Total  programe şi evenimente culturale 301  9.226 
Total expoziţii  113 267.453 

Total utilizatori INFOBIB zilnic 52.511 
   

Tabel 3.  – Frecvenţa participării la serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” Arad 
 
 



 

 Figura nr.
 

Gradul de utilizare a bibliotecii, exprimat prin măsurători de performanţă, 
în anul 2016, comparativ cu anul 20

- numărul de utilizatori activi (noi înscrişi şi reînscrişi în 2016);
- numărul de unităţi de bibliotecă 
- numărul de înregistrări în regim automatizat;
- numărul total de computere
- numărul de servicii oferite de bibliotecă, a

 
Valori în uşoară scădere

- numărul tranzacțiilor de împrumut carte și alte documente de bibliotecă
 
 

 INDICATORI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ:
 

1. Cheltuieli pentru achiziţii de documente din finanţare:
 
        Cheltuieli achiziţii de documente din 
                  Total popula
                                                           

2. Costuri  funcţionare sedii bibliotecă
 

Total cheltuieli materiale
      Total vizitatori
 
 

 INDICATORI DE IMPACT:
 

1. % Indicele structurii de vârstă a utilizatorilor 

Total utilizatori 
              Total utilizatori
 
   Total utilizatori 
              Total utilizatori 
 
   Total utilizatori 
              Total utilizatori vârstnici

52.511
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Figura nr.4 – Raportul privind numărul de beneficiari ai serviciilor bibliotecii

Gradul de utilizare a bibliotecii, exprimat prin măsurători de performanţă, 
, comparativ cu anul 2015, la: 

numărul de utilizatori activi (noi înscrişi şi reînscrişi în 2016); 
numărul de unităţi de bibliotecă înregistrate, ca urmare a achizițiilor și donațiilor primite;
numărul de înregistrări în regim automatizat; 
numărul total de computere; 
numărul de servicii oferite de bibliotecă, altele decât împrumutul de carte.

scădere s-au înregistrat după cum urmează:   
țiilor de împrumut carte și alte documente de bibliotecă. 

INDICATORI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ: 

Cheltuieli pentru achiziţii de documente din finanţare: 

chiziţii de documente din finanţare bugetară  = 500.000,00  
Total populaţie  municipiu                               159.100   

                                                                   
Costuri  funcţionare sedii bibliotecă per utilizator: 

  
Total cheltuieli materiale        =      784.616  lei =    2,44 lei/

Total vizitatori   321.239 

INDICATORI DE IMPACT: 

Indicele structurii de vârstă a utilizatorilor noi înscrişi la  bibliotecă

Total utilizatori noi înscrişi în 2016       =    1.738    =   63,18 %
Total utilizatori copii şi tineri (6-25 ani)      1.098         

Total utilizatori noi înscrişi în 2016        =    1.738 =  29,34 %
Total utilizatori maturi (26-60 ani)             510 

Total utilizatori noi înscrişi în 2016        =    1.738 =  7,48 % 
Total utilizatori vârstnici (peste 61 ani) 130 

44.560

276.679

52.511

FRECVENŢA BENEFICIARILOR BIBLIOTECII LA SERVICIILE OFERITE

Total vizite pt.tranzacţii de 
împrumut

Total participanţi acţiuni şi 
expoziţii

Total utilizatori INFOBIB

Raportul privind numărul de beneficiari ai serviciilor bibliotecii          

Gradul de utilizare a bibliotecii, exprimat prin măsurători de performanţă, a înregistrat creşteri  

țiilor și donațiilor primite; 

ltele decât împrumutul de carte. 

  

 = 3,14 lei/ per locuitor 

lei/vizitator 

noi înscrişi la  bibliotecă: 

%   

%   

   

FRECVENŢA BENEFICIARILOR BIBLIOTECII LA SERVICIILE OFERITE
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2. % Indicele structurii 

               Total utilizatori 
             Total utilizatori 
                
    Total utilizatori 
              Total utilizatori
 
                Total utilizatori
              Total utilizatori încadraţi profesional
 
               Total utilizatori 
                      Total utilizatori
 
                Total utilizatori 
              Total utilizatori 
 

3. Gradul mediu de utilizare a spaţiilor bibliotecii:
 
 Total vizite  la bibliotecă  
  Număr locuri studiu individual în 
               

   Procent de ocupare 
     
         Analizând rezultatele obţinute, putem concluziona:

 indicele de înzestrare 
 indicele de circulaţie a documentelor bibliotecii, precum şi 

populaţiei a înregistrat
 ponderea cheltuielilor pe

din finanţare bugetară a înregistrat o 
 norma de 50 de volume achiziţionate pentru fiecare 1.000 de locuitori a fost realizată 

în proporție de 200%
 rata de înnoire a colecţiilor bibliotecii 

considerare achizi
Aurel Vlaicu și Secția Împrumut Carte Adulți

29,34%
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Figura nr.5 – Structura de vârsta a  utilizatorilor serviciilor bibliotecii

% Indicele structurii profesionale a utilizatorilor noi înscrişi la  bibliotecă:

Total utilizatori noi înscrişi în 2016       =     1.738    =  63,18 %
Total utilizatori preşcolari,elevi şi studenţi    1.098 

Total utilizatori noi înscrişi în 2016        =    1.738 =  11,51 %
Total utilizatori profesii intelectuale               200 

Total utilizatori noi înscrişi în 2016        =    1.738 =  6,90 % 
Total utilizatori încadraţi profesional   120 

Total utilizatori noi înscrişi în 2016        =    1.738 =  7,48 %
Total utilizatori pensionari  130    

Total utilizatori noi înscrişi în 2016        =    1.738 =  10,93 %
Total utilizatori neîncadraţi profesional  190 

de utilizare a spaţiilor bibliotecii: 

Total vizite  la bibliotecă  per zile lucrătoare  = 4.235 / 252     =
studiu individual în bibliotecă    30 SSL+8 Artă 

                  
Procent de ocupare zilnică sală lectură:   = 44 % 

                        
Analizând rezultatele obţinute, putem concluziona: 

indicele de înzestrare cu documente specifice de bibliotecă a crescut fa
indicele de circulaţie a documentelor bibliotecii, precum şi 

înregistrat în anul 2016 o uşoară scădere; 
ponderea cheltuielilor pentru achiziţii de documente din totalul cheltuielilor curente 
din finanţare bugetară a înregistrat o creştere faţă de anul trecut;
norma de 50 de volume achiziţionate pentru fiecare 1.000 de locuitori a fost realizată 

ție de 200%; 
rata de înnoire a colecţiilor bibliotecii a crescut față de anul anterior, luând în 
considerare achizițiile precum și casările efectuate în urma inventarelor de la 

și Secția Împrumut Carte Adulți; 

63,18%

7,48%
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crescut față de 2015; 
indicele de circulaţie a documentelor bibliotecii, precum şi indicele de lectură a 
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țiile precum și casările efectuate în urma inventarelor de la Filiala 
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 creşte interesul pentru serviciile oferite de bibliotecă, cu precădere pentru cursurile de 
formare media, pentru Biblio-Internet, pentru Info-biblioteca; crește numărul de  vizite 
virtuale ale site-ului precum și participarea la programe și evenimente culturale;  
serviciile de împrumut carte de către copii, adolescenți, tineri până la 25 de ani şi 
vârstnici rămân preponderente. 

 
 

 
III. PROGRAME DESFĂŞURATE ÎN 2016 –  

MODUL DE RAPORTARE LA OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI LA DIRECŢIILE DE 
ACŢIUNE ALE BIBLIOTECII 

 
 
1. SERVICII PENTRU UTILIZATORI 

 
Utilizatorii bibliotecii, în decursul anului 2016, au avut la dispoziţie următoarele servicii: 
 

a) ÎNSCRIERE ŞI ACCES  LA TOATE ACTIVITĂŢILE BIBLIOTECII 
Statistic, situaţia beneficiarilor se prezintă astfel: 

 
Date statistice 2015 2016 

Total vizite utilizatori pentru tranzacţii de împrumut 56.589 44.560 

Total beneficiari alte servicii (acţiuni, expoziţii, INFOBIB) decât împrumut carte 273.088 329.190 

Utilizatori activi (noi înscrişi şi reînscrişi) 5.223 5.280 

Tranzacţii de împrumut documente de bibliotecă 122.011 121.992 

  Tabel 4.  – Situaţie comparativă privind numărul de beneficiari  servicii bibliotecă 

 Statisticile arată că ponderea utilizatorilor serviciilor de împrumut, după statutul ocupaţional 
este următoarea:  

- 51,67 % sunt elevi din ciclul gimnazial şi liceal (preadolescenţi şi adolescenţi); 
- 11,51 %  studenţi; 
- 14,96% profesii intelectuale; 
- 10,36% încadrați profesional; 
- 11,50 % pensionari, şomeri, casnice. 
 

b) SERVICII DE INFORMARE GENERALĂ 
Prin intermediul bibliotecarilor din cadrul Secţiilor de Relaţii cu publicul în colaborare cu 

Serviciul Prelucrare informatizată a colecţiilor şi organizarea cataloagelor au fost oferite servicii de 
informare generală direct în bibliotecă pentru 2.385 beneficiari şi pentru 4.392 beneficiari – servicii 
telefonice. 

Prin intermediul bibliotecarilor  care deservesc Sala de Lectură a bibliotecii au fost oferite 
informaţii şi acces liber la programul LEX pentru un număr de 457 beneficiari şi au fost realizate  
10.540 de printuri la cerere. 

Accesul liber la informaţii despre colecţiile bibliotecii a fost asigurat prin instalarea modului 
OPAC pe calculatorul aflat la dispoziţia utilizatorilor la secţia de Relaţii cu publicul de la sediul 
central. 

Pe un calculator existent la Sala de Lectură sunt puse la dispoziția utilizatorilor următoarele 
publicații arădene în format digital: Românul, Biserica și Școala, Flacăra Roșie, Drapelul, Cuvântul 
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Ardealului, Ardealul, Aradul, Frontul, Patriotul, Libertatea, Gazeta, Ecoul, Dacia, Credința, Știrea, 
Bravo și Monitorul Oficial.  

Acţiunile şi activităţile bibliotecii au fost mediatizate prin anunţuri în media locală, prin 
distribuirea pliantului-program, a afişelor şi a invitaţiilor în şcoli, universităţi şi alte medii culturale 
frecventate de tineri. Periodic pe site-ul bibliotecii au fost comunicate evenimentele și activităţile care 
urmează să se desfăşoare în cadrul bibliotecii.  
 
 
 
 
 

c) COMUNICAREA COLECŢIILOR 
Implicarea bibliotecii în nevoia de informare şi documentare a comunităţii precum şi 

asigurarea  necesarului de documente specifice adaptate diferitelor grupuri ţintă se reflectă în datele 
statistice de la sfârşitul anului 2016: 

 
 

Date statistice 2016 

Documente achiziţionate  19.515 

Titluri noi achiziţionate în 2016 8.307 

UB în acces liber la raft din documentele de bibliotecă achiziţionate în 2016 16.976 

Documente difuzate  121.992 

Documente consultate în bibliotecă 17.359 

Documente împrumutate la domiciliu 104.633 

  Tabel 5.  – Situaţia  privind circulaţia documentelor specifice de bibliotecă 

 

    În cadrul schimbului interbibliotecar şi intercultural de publicaţii s-au primit un număr de  
108 UB de la bibliotecile publice din România, de la bibliotecile înfrățite din Pécs și Békéscsaba, 
Ungaria, precum și publicațiile comunităţii românești din Uzdin, Serbia.   

Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol”Arad a trimis, în cadrul schimbului 
interbibliotecar şi intercultural de publicaţii, către 60 de biblioteci din țară și din județ, următoarele 
lucrări editate în anul 2015 și 2016:  

-“Momente din istoria lecturii publice – Simpozion bienal național cu participare 
internațională, ediția a V-a, Arad 22-25 septembrie 2014” – Arad, Editura Nigredo, 2015 
- „Contribuții la bibliografia locală arădeană – Apariții editoriale 2013-2014”, Ligia 
Margea -  Arad, Editura Nigredo, 2015  
- „Vânătoarea de vise”- Catalogul Taberei Internaționale de Ilustrație de Carte de la 
Bata, ed.a VII-a- Arad,  Ed.Nigredo, 2015 
- semne de carte, calendare 
- pliante ce cuprind agenda culturală a bibliotecii (SEM.II 2015 și SEM.I 2016) 
- set de imagini cu vederi ale Aradului de ieri și de azi  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
d) SERVICII INFORMAŢIONALE ŞI DE REFERINŢĂ
 

În anul 2016 au fost prelucrate şi puse la dispoziţia secţiilor un număr de 
17.810 UB provin din achiziţie cu fonduri bugetare şi 
făcute de către persoane fizice şi persoane juridi
editurilor arădene. De subliniat lipsa de interes a editurilor locale în îndeplinirea obligaţiilor ce le 
revin conform Legii Depozitului Legal nr.111/1995 cu modificările şi completările ulterioare.
 

Achiziţie Donaţii 
diverse 

Donaţie Depozit 

17.810 1.328 
 
Documentele de bibliotecă nou achiziţionate au fost p

beneficiarilor prin activităţi specifice 
- analiza documentului şi a structurii acestui
introducerea datelor de regăsire în macheta de editare;
- asigurarea uniformităţii şi corectitudinii introducerii datelor prin veri
ISSN; 
- efectuarea completărilor şi modificărilor pentru fişele titlurilor a
 Intervalul dintre momentul achiziţiei 
menținut la 50-55 de zile în anul 201
au fost prelucrate de 2 bibliotecari fa

Din totalul de 485.840
un număr de  389.163  sunt înregistrate în regim automatizat

 
 
 

 Figura nr.
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SERVICII INFORMAŢIONALE ŞI DE REFERINŢĂ 

au fost prelucrate şi puse la dispoziţia secţiilor un număr de 
provin din achiziţie cu fonduri bugetare şi 1.705 UB provin din donaţii.

făcute de către persoane fizice şi persoane juridice din judeţul Arad şi din ţară precum 
De subliniat lipsa de interes a editurilor locale în îndeplinirea obligaţiilor ce le 

Legii Depozitului Legal nr.111/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

Donaţie Depozit 
Legal 

Donaţie schimb 
interbibliotecar Total UB 

269 108 19.515 

Documentele de bibliotecă nou achiziţionate au fost prelucrate şi puse la dispoziţia 
prin activităţi specifice catalogării şi indexării:  

analiza documentului şi a structurii acestuia, indexarea pe subiecte, atribuirea de indici CZU, 
regăsire în macheta de editare; 

asigurarea uniformităţii şi corectitudinii introducerii datelor prin verificarea afişării ISBD,

efectuarea completărilor şi modificărilor pentru fişele titlurilor aflate în colecţiile bibliotecii.
Intervalul dintre momentul achiziţiei cărţii şi introducerea acesteia

zile în anul 2016 față de 2015, în condițiile în care pe parcursul anului căr
bibliotecari față de 3 câți au fost în 2015. 

0 U.B. existente în Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
registrate în regim automatizat.  

Figura nr.7 – Raportul comparativ privind catalogarea şi indexarea
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e) PROGRAME, ACTIVITĂŢI CULTURALE, ACTIVITĂŢI EXPOZIŢIONALE 
 

1. Programul „Valorificarea și promovarea patrimoniului local”: 
 expoziţii tematice : 

 “Agricultură și zoocultură în sec.XVIII-XIX” (expoziție de carte veche) – 
29 martie-8 aprilie, 550 vizitatori 

                            
 

 “Festivalul Doinaș” – festival de literatură centrat pe personalitatea și 
opera lui Ștefan Augustin Doinaș - 19-22 aprilie, 350 vizitatori 

 “Ex libris-uri în colecțile Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.Xenopol” 
Arad” – expoziție de carte organizată cu ocazia evenimentului Noaptea 
muzeelor – luna mai, 235 vizitatori  

 Centenar “Primul Război Mondial”- expoziție de imagini și documente cu 
ocazia Zilelor Aradului – 18-28 august, 1.020 vizitatori 

 “Poveștile copilăriei”- Expoziția Taberei Internaționale de ilustrație de 
carte de la Bata – 27 septembrie-9 octombrie, 1.750 vizitatori 
 

                                                      
 

 “Amour et érotisme în Secolul Luminilor” (expoziție de carte rară) –     
20-28 octombrie, 780 vizitatori 
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 tipărituri:  
- “Fusulica” – manuscris inedit tipărit cu ocazia “Festivalului Doinaș” (apărut 

în luna aprilie) 
- Ghidul bibliotecilor publice și al bibliotecarilor din municipiul și județul 

Arad (apărut în luna septembrie) 
- Carte bibliofilă cu autografe și dedicații în colecția Bibliotecii Judeţene 

„Alexandru D.Xenopol” Arad (apărut în luna decembrie) 
- “Poveștile copilăriei”- Catalogul Taberei Internaționale de Ilustrație de 

Carte de la Bata, ed.a VIII-a- Arad (apărut în luna decembrie) 
 

2. Programul „Valori Europene în Biblioteca Judeţeană”: 
- “Très Courts”- festival de film de foarte scurt metraj – 10-11 iunie, 67 

participanți 
- ediția a VIII-a a Taberei Internaţionale de ilustraţie de carte de la Bata, care 

a avut loc în perioada 20-29 august și la care au participat 9 tineri artiști din 
țară (Cluj-Napoca, Arad) și din străinătate (Franța). 

          
 

- “American Shelf”- inaugurare donație de carte americană (137 de titluri) în 
prezența ambasadorului SUA în România, Excelența Sa Dl. Hans KLEMM-
21 aprilie 

                                       
 

- “Drumul spre Casa Albă” – prezentare în limba engleză susținută de dl. Dean 
Thompson, adjunctul șefului misiunii diplomatice a SUA în România – 22 
septembrie, 45 participanți. 
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3. Programul „Oraşe înfrăţite - biblioteci înfrăţite Arad – Pécs”: 

- “Schimburi bienale de experiență”- vizite profesionale – 19-20 septembrie 
(delegaţia de la Pécs formată din 6 persoane)  și  3-5 octombrie (delegaţia 
arădeană formată din 11 persoane)  
 

              
 

- “Donații reciproce de carte” în valoare de 250 de euro – 3-5 octombrie 
 

             
 
 

4.   Programul „Educaţie în Bibliotecă”: 
- “Personalități arădene”: ianuarie - familia Adriana și Ovidiu Ghiniță (actori), 

martie - Dimitrie Muscă (antreprenor CAI Curtici), aprilie - Ionuț Popa 
(antrenor fotbal), mai- Ioan Hațegan (profesor și coregraf de balet), 
octombrie - Zoe Eisele Szücs (artist plastic), noiembrie - Corul “Emil Monția” 
dirijat de dl. Ovidiu Boar - 440 participanți; 

- „Dulcea mea Doamnă...”- concurs naţional de scrisori şi declaraţii de 
dragoste, ed. a X-a – s-a desfășurat în luna ianuarie-martie 

- “Ziua Xenopol, ziua bibliotecii tale” – 24 martie,  58 participanți 
- “Ziua bibliotecarului. Ziua porților deschise la Biblioteca Judeţeană 

Alexandru D. Xenopol Arad” – 22 aprilie,  55 participanți 
- “Școala altfel” – activități extrașcolare organizate în parteneriat cu școlile și 

grădinițele din municipiul și județul Arad – 18-22 aprilie, 981 participanți 
- “Cursuri de inițiere IT pentru seniori – nivelul I și II” – au avut loc 10 

sesiuni de cursuri în lunile aprilie, mai, iulie și septembrie, susţinute de 
Cristina Duma și Ștefan Papp, formatori. La cursuri au participat un număr de 
88 persoane; 

- “Arte divina” – prelegeri estetice susținute de dl. Alexandru Gligor – 4 
sesiuni, 257 participanți; 

-  „Arta ca spectacol” - videoproiecţii cu tematică artistică: au avut loc în 
martie, aprilie, mai  și octombrie și au participat 78 persoane; 

- “Bibliovacanța” – program de vacanță destinat copiilor, s-a desfășurat pe 
perioada 27 iunie-15 iulie și a reunit un număr de 475 de  participanți; 
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- “Școala de vară Minecraft”- ateliere de educație media și creație adresate 

copiilor, tinerilor și adulților: perioada 1 – 22 august, 26 participanți; 
- „Biblioteca  de teatru nou” – spectacol lectură “Îngerii nu miros a usturoi” 

după Saul Bellow susținut în Sala Studio a Teatrului Clasic “Ioan Slavici” 
Arad – 28 septembrie, 65 participanți; 

- “Partituri în expoziţie” – au avut loc 8 expoziții în holul bibliotecii:Creația 
instrumentală românească și maeștrii ei–februarie, Yehudi Menuhin – martie, 
Serghei Prokofiev – aprilie, Arta pianului în documentele bibliotecii de artă –
mai, Antonio Vivaldi – iulie, Mihail Jora – septembrie, Antonin Dvorák – 
octombrie și W.Amadeus Mozart – noiembrie – 325 vizitatori 

- “Rătăcind printre sunete” – dialoguri despre mediul sonor cu dl. Dorin 
Frandeș - 17 octombrie, 75 participanți; 

- “Voyages, voyages” –sesiuni de cunoaștere a culturii și civilizației altor 
popoare – Belgia și Olanda (ianuarie), Franța (februarie), Spania (aprilie), 
Portugalia (mai), Brazilia (septembrie), Paraguay și Uruguay (octombrie) și 
Argentina (noiembrie) cu 617 participanți; 

- „Se deapănă poveşti..”- activităţi de dezvoltare a gustului pentru lectură 
pentru copii, desfășurate la Sala Atelier (lunar) – 440 participanți; 

- “Valori clasice” (promovarea unor personalități reprezentative ale poporului 
român) – Lucian Blaga (februarie), George Enescu (martie), Amza Pellea 
(mai), Ion Băieșu (luna octombrie) - 225 participanți; 

- “Cărţile care m-au format”- invitat prof. Anca Demeter(17 februarie) și prof. 
Rodica Oros(26 octombrie)- 70 participanți;  

-  “Secretele zeilor” – prezentare susținută elevilor liceeni de actorul Dan 
Antoci – 3 martie și 9 noiembrie, 35 participanți;  
 
 

5.    Programul „Ludoteca”: 
- “Joc și educație” – lunar s-au organizat activităţi specifice categoriilor de 

vârstă preşcolară şi şcolară mică pentru dezvoltarea competenţelor de scriere, 
citire şi dezvoltarea vocabularului și au însumat un număr de 290 copii 

- “Magia cuvântului” – Festival Internațional de Arta Povestirii, ed. a V-a, a 
avut loc în perioada 3-8 octombrie; au participat povestitori profesioniști din 
Maroc, Coreea de Sud, Anglia și România care au susținut spectacole în mai 
multe locații și au reunit un număr de 150 participanți”. 
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- “Clubul de lectură” – program nou iniţiat în luna aprilie şi care are ca 
obiectiv dezvoltarea gustului pentru lectură şi interesului pentru carte la 
şcolarii mici – 55 de  participanţi.  

                
 

6.    Programul „Promovarea serviciilor bibliotecii: 
- “Noaptea muzeelor” – a avut loc în luna mai în colaborare cu Complexul 

Muzeal Arad, cu prezentarea unei expoziții intitulate “Ex libris-uri în colecțile 
Bibliotecii Judeţene „Alexandru D.Xenopol” Arad,  550 vizitatori 

- “Noaptea instituțiilor de cultură” a avut loc în luna august în cadrul Zilelor 
Aradului, eveniment în cadrul căruia instituția noastră a prezentat o expoziție 

-  “Imagini și documente cu Aradul de altădată”, 18-28 august, 1.250 vizitatori 
- “Noaptea bibliotecilor” – a avut loc în 7 octombrie și a cuprins o serie de 

evenimente şi activităţi cu şi pentru publicul de toate vârstele – 175 
participanți    

 
- au fost tipărite 2 pliante de promovare a acţiunilor culturale ale instituţiei 

(5.000 buc. în ianuarie și 5.000 buc. în septembrie) și 2 caiete program 
pentru expozițiile bianuale organizate de bibliotecă (500 buc.). 

- “Biblioteca pe roţi” – program propus de Consiliul Judeţean care vizează 
stimularea gustului pentru lectură. Tramvaiele arădene au fost transformate în 
săli de lectură în mișcare și biblioteca a contribuit cu aproximativ 1.000 de 
cărţi provenite din donaţii individuale. 
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7. Programul „Extinderea și sporirea confortului în bibliotecă”: 

- reparații la grupurile sanitare pentru public de la demisol și hol Colecţii 
Speciale 

- lucrări de zugrăvire la holul depozitului Sălii de Lectură și la holul Secției 
Colecții Speciale  

- au fost continuate demersurile pe lângă Primăria Municipiului Arad în 
vederea aprobărilor necesare pentru înfiinţarea unei noi filiale în cartierul 
Grădişte 

- nu au fost demarate, din lipsă de fonduri, procedurile pentru implementarea 
proiectului “Sporirea confortului în instituțiile de cultură” care presupune 
trecerea de la sistemul de încălzire centralizat la introducerea sistemului 
propriu de încălzire, în întreg edificiu din str.Gheorghe Popa de Teiuș nr.2-4. 

 
8.    Programul „Biblioteca  pentru toţi”: 

- “Carte Daisy pentru nevăzători” - în urma convenției între bibliotecă și 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, unul din 
aparatele Daisy a fost trimis în județ, unde copiii din centrele de plasament au 
beneficiat de audiția a 24 de cărți Daisy;        

- “Internet pentru cititori” – a fost asigurat accesul controlat al cititorilor la 
internet în Sala de Artă și Multimedia precum și la Filialele din Micalaca, 
Vlaicu și Aradul Nou – 2.608 utilizatori 
 

9. Programul „Conservare și accesibilitate”: 
-  au fost achiziționate 5 umidificatoare și 6 termohigrografe pentru 

asigurarea microclimatului specific depozitelor Sălii de Lectură și Secției 
Colecții Speciale 

- “Digitizarea documentelor de bibliotecă – periodice arădene”- au fost 
trimise spre digitizare un număr de 148.984 pagini din publicația Aradi 
Közlöny și 282 pagini din colecția Kossuth (în patru tranșe: februarie, 
iunie, august și noiembrie)  

- “Recondiţionare carte” - 192 de u.b.-uri de la Sala de Lectură. 
 

10. Programul „Automatizarea serviciilor bibliotecii" s-a realizat conform țintelor stabilite în 
anul anterior, rezultatul fiind un număr de 389.163 unități de bibliotecă înregistrate în sistem 
automatizat (80%) din totalul fondului existent (485.840). 

 
11. Programul „Formarea profesională continuă”: 

- a fost organizată o sesiune de formare continuă cu bibliotecarii din 
bibliotecile publice din oraşele şi comunele judeţului Arad (februarie și 
septembrie 2016) 

- participarea la cea de a 29-a Conferință Națională a Asociației Naționale 
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, cu tema 
“Biblioteca publică între adaptare și reinventare” și care a avut loc în 
perioada 5-6 mai la Târgu-Mureș. La întrunire au participat Monika Takács 
și Ștefan Papp, bibliotecari, colegul nostru prezentând lucrarea cu titlul 
“Fondul Xenopol în colecțiile Bibliotecii  Județene “Alexandru D. 
Xenopol” Arad;  
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- participarea a trei bibliotecari la cursurile de perfecționare în 
biblioteconomie modulul II, care au avut loc la Bușteni în cursul lunii 
iulie; 

- participarea, în luna iunie, a trei angajați de la Biroul Administrativ 
Secretariat – Financiar Contabil la cursul Forexebuc (program 
implementat pentru decade); 

- Simpozionul Internațional bienal “Momente din istoria lecturii publice” 
ed. a VI-a a avut loc în perioada 26-29 septembrie și a reunit aproximativ 
60 de bibliotecari din 11 județe din România (Argeș, Brăila, Hunedoara, 
Bihor, Cluj, Mureș, Satu-Mare, Teleorman, Sibiu, Olt), de la 24 biblioteci 
din judeţul Arad (Ineu, Pecica, Chişineu-Criş, Nădlac, Pâncota, Macea, 
Felnac, Secusigiu, Sântana, Bata, Şiria etc.)  și 6 bibliotecari din Ungaria 
(Békéscsaba și Pécs); 

                               
 
- participarea la Conferința Națională ANBPR cu tema “Promisiunea 

viitorului – tehnologie, bibliotecă și digital” și care a avut loc în perioada 
5-7 octombrie la Iași. La întrunire au participat Maria Pinciu și Cristina 
Duma, director adjunct respectiv bibliotecar, colega noastră prezentând 
lucrarea cu titlul “Live vs virtual în biblioteca arădeană”.    

- “Participări la întâlnirile de specialitate organizate de instituții omoloage 
din străinătate ”- 11 bibliotecari, reprezentând tranşa a doua dintr-un 
proiect pe trei ani, s-au deplasat în perioada 3-5 octombrie la Biblioteca 
“Csorba Gyözö” din Pécs, Ungaria pentru schimb de experiență; 
 

          
 
- participarea, în luna octombrie, a doi angajați la cursul de “Expert 

Achiziții Publice” organizat de Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Arad. 
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Reflectarea evenimentelor culturale desfăşurate la Biblioteca Judeţeană 
" Alexandru D.Xenopol "Arad în presa locală, regională şi naţională, în publicaţii 

de specialitate,  radio şi  televiziune  
 
         Evenimentele care s-au desfăşurat în perioada ianuarie - decembrie 2016 au determinat 279 de 
apariţii/semnalări/menţionări,  după cum urmează: 

 64 articole în presa scrisă locală (Jurnalul arădean, Glasul Aradului, Aradul) 
 114 articole în ziare locale on-line (Aradon.ro, Arq.ro, Campus.ro, Revista Singur, Aşii 

români, Moodle România, Revista ANBPR, Aradul tinerilor)   
 45 apariții TV local (TV Arad, West TV Arad, Info TV) 
 11 intervenții radio local (Radio Arad, Kiss FM)     
 45 prezenţe în publicaţii şi media regională şi naţională (TV Timişoara, Radio România 

Cultural, Radio România Actualităţi    
 

o ( vezi Anexa 1 –Dosar de presă ) 
 
 
 
 
 
 

    2. DEZVOLTAREA COLECŢIILOR BIBLIOTECII 
 

În cursul anului 2016 în fondul de documente al bibliotecii a intrat un număr de  19.515 UB - 
uri, din care 1.705 UB din donații.  

 
Cele mai importante donaţii primite în anul 2016 sunt menţionate în tabelul următor:  
 

DONATORI Tip documente donate Repartiția donațiilor 

EDITURA POLIROM IAȘI beletristică Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 

AMBASADA AMERICII LA BUCUREȘTI literatură americană Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 

INSTITUTUL REVOLUȚIEI ROMÂNE din 
DECEMBRIE 1989 

 
cărți documentare Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 

Arad 

SC ROAD TRANSCOM - SIBIU CD - uri Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 

VĂGĂLĂU LAVINIA - ARAD 
manuscris și 

corespondență Ștefan 
Augustin Doinaș 

Secţiile Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" Arad 

Biblioteca CSORBA GYÖZÖ - PÉCS beletristică Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 

FUNDAȚIA EUROPEANĂ TITULESCU – 
BUCUREȘTI cărți documentare Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 

Arad 

CURIERUL ROMÂNESC – SUEDIA  beletristică Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 

NICOARĂ HORIA - ARAD beletristică Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 
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DONATORI Tip documente donate Repartiția donațiilor 

LUCIA BIBARȚ beletristică Secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad 

NIȚU ADRIAN - ARAD cărți de economie Secţiile, filialele Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" 
Arad și bibliotecile din județ 

GHINCEVA GEORGETA - ARAD literatură în limba 
maghiară 

Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

CZIBRIK CLARA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

UNGUREAN ADELA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

RUJA ANDREI - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

VEREȘ - ȘIPOȘ CLAUDIU - ARAD cursuri economie și 
educație fizică 

Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

MOȚ ANGELA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

RUS IOAN - ARAD cărți tehnice, beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

CÂMPEANU I. - ARAD cărți tehnice Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

CIOBANU MIRCEA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

GROS MARINA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

BAN FLORENTIN - ARAD beletristică, CD-uri Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

STURZA IULIU - ARAD beletristică, istorie Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

BANCIU GRAȚIANA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

TODOSICIUC MARIA - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

DĂNILĂ DANIEL - ARAD beletristică Cărțile donate au fost puse la dispoziția cititorilor prin 
proiectul “Cărțile se întorc acasă” 

  Tabel 7.  – Donaţii şi donatori în anul 2016 

Achiziţia de noi titluri s-a realizat în baza consultării ofertelor de la distribuitori, editori,  
diferite instituţii, a bibliografiei şcolare şi universitare, a dezideratelor de lectură exprimate de 
utilizatori şi bibliotecari.     
 

Completare colecţii 2016,  după 

provenienţă 

Total nr. UB intrate 

în 2016 
ACHIZIŢIE 2016 DONAŢII 2016 

Total UB intrate 2016 19.700 17.962 1.738 

Din care: total UB intrate în Biblioteca  

Judeţeană “A.D.Xenopol” Arad 
19.515 17.810 1.705 

Din care total UB transferate biblioteci 

din judeţ 
185 152 33 

  Tabel 8.  – Situaţie  privind intrările de documente specifice şi provenienţa 

 
 Studiile şi programele de biblioteconomie aliniate normelor europene precizează ca situaţie 

ideală, în privinţa structurii documentelor după categorii, următoarele: 

o 80% cărţi şi periodice; 

o 20% alte documente (documente multimedia, electronice sau pe alt suport). 



 

 

Raportându-ne la aceşti indici de performanţă, diferenţa fa

europene este încă mare. Piaţa editorială în ţară este încă 

biblioteca deţine aproape toate titlurile 

sondajelor aplicate. 

Totodată,  putem sublinia faptul că, având în vedere categoria de documente,  

fost achiziţionate un număr de 450 de

(cd, dvd, audio-book-uri). Totodată a crescut

engleză şi limba maghiară,

repartizate la sediu precum şi la principalele filiale. 

bibliotecă în limba maghiară primite ca donaţie de

contractului bilateral de donație carte.

 
 Categorii de documente intrate în bibliotecă 

Cărţi şi periodice 

Documente audio - vizuale 

Colecţii electronice  

Alte documente de bibliotecă 

  Tabel 9.  – Situaţie comparativă 
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ne la aceşti indici de performanţă, diferenţa faţă de biblioteci din alte ţări 

încă mare. Piaţa editorială în ţară este încă destul de restrânsă

toate titlurile solicitate de către cititorii noştri, în urma chestionarelor şi 

Totodată,  putem sublinia faptul că, având în vedere categoria de documente,  

un număr de 450 de documente de bibliotecă din cadrul cole

Totodată a crescut și numărul cărților de litera

engleză şi limba maghiară, prin achiziționarea unui număr de 843, 

repartizate la sediu precum şi la principalele filiale. Putem adăuga şi cele 

bibliotecă în limba maghiară primite ca donaţie de la Biblioteca din Pécs,

ție carte. 

Categorii de documente intrate în bibliotecă  2015 

88,75% 

2,22% 

0,13% 

8,90% 

comparativă  privind categoriile de documente specifice  

olecţiile bibliotecii după tip de documente 

 
 
 
 

2016

89,90%

1,90% 0,10% 8,10%

COLECŢIILE BIBLIOTECII PE ANUL 2016, ÎN 
PROCENTE, PREZENTATE GRAFIC DUPĂ TIP DE 

DOCUMENTE

Cărţi şi periodice

Documente audio vizuale

Colecţii electronice

Alte documente de bibliotecă

ă de biblioteci din alte ţări 

destul de restrânsă, dar putem preciza că 

solicitate de către cititorii noştri, în urma chestionarelor şi 

Totodată,  putem sublinia faptul că, având în vedere categoria de documente,  în anul 2016 au 

documente de bibliotecă din cadrul colecţiilor electronice 

de literatură existente în limba 

 respectiv 379 volume, 

Putem adăuga şi cele 39 de documente de 

la Biblioteca din Pécs, Ungaria, în cadrul 

2016 

89,90% 

1,90% 

0,10% 

8,10% 

 

Cărţi şi periodice

Documente audio vizuale

Colecţii electronice

Alte documente de bibliotecă
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3. SPECIALIZARE ŞI PERFECŢIONARE BIBLIOTECONOMICĂ 
 

A)  Pregătirea continuă a bibliotecarilor din instituţie şi din judeţ 
Pregătirea profesională a bibliotecarilor este un proces continuu şi se realizează prin: 

a. studiu individual permanent; 
b. organizarea unei sesiuni de formare continuă cu bibliotecarii din bibliotecile 

publice din oraşele şi comunele judeţului Arad (februarie și septembrie 2016) 
c. participarea, în luna iunie, a trei angajați de la Biroul Administrativ Secretariat 

– Financiar Contabil la cursul Forexebuc (program implementat pentru 
decade); 

d. Simpozionul Internațional bienal “Momente din istoria lecturii publice”, ed. 
a VI-a, care a avut loc în perioada 26-29 septembrie și a reunit aproximativ 60 
de bibliotecari din 11 județe din România (Argeș, Brăila, Hunedoara, Bihor, 
Cluj, Mureș, Satu-Mare, Teleorman, Sibiu, Olt), de la 24 biblioteci din judeţul 
Arad (Ineu, Pecica, Chişineu-Criş, Nădlac, Pâncota, Macea, Felnac, Secusigiu, 
Sântana, Bata, Şiria etc.)  și 6 bibliotecari din Ungaria (Békéscsaba și Pécs) – a 
fost un prilej de schimb de experiență între participanți; 

e. participarea a trei bibliotecari la cursurile de perfecționare în 
biblioteconomie modulul II, care a avut loc la Bușteni; 

f. participarea unui director și a trei bibliotecari (Maria Pinciu, Cristina Duma, 
Monika Takács și Ștefan Papp) la sesiunile bianuale de comunicări şi la 
simpozionele organizate de Asociaţia Națională a Bibliotecarilor din 
România  – cea de-a 29-a și cea de-a 30-a Conferință Națională a ANBPR de la 
Târgu Mureș și Iași; 

g.  participări la întâlnirile de specialitate organizate de instituții omoloage din 
străinătate - 11 bibliotecari și un director, reprezentând tranşa a doua dintr-un 
proiect pe trei ani, s-au deplasat în perioada 3-5 octombrie la Biblioteca 
“Csorba Gyözö” din Pécs, Ungaria pentru schimb de experiență; 

h. participarea, în luna octombrie, a doi angajați la cursul de “Expert Achiziții 
Publice” organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad. 

 
B) Activitatea de monitorizare şi de îndrumare metodologică a bibliotecilor şi 
bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ 
 În baza Legii nr. 334/2002 republicată, situaţia bibliotecilor din judeţul Arad se prezintă astfel: 

   - 9 biblioteci orăşeneşti, din care: 
-9 funcţionale cu posturi cu normă întregă (Ineu, 
Sebiş, Nădlac, Pecica, Sântana, Lipova, Pâncota, 
Chişineu Criş și Curtici) 

   - 68 biblioteci comunale, din care:  
     -54 funcţionale  

-11 nefuncţionale (Apateu, Bârsa, Beliu, Bârzava, 
Gurahonţ, Olari, Săvârşin, Şeitin, Șofronea, Ususău, Zădăreni) 

-3 biblioteci comasate cu bibliotecile şcolare (Conop, 
Frumușeni, Vinga) 

 În cursul anului, din partea bibliotecii noastre au participat doi bibliotecari de la Secția 
Bibliografic, Marketing, Comunicare, Animație culturală și Formare continuă  la concursurile de 
ocupare a posturilor de bibliotecari din județ  și anume la Livada și Ineu.  

În ce privește îmbogăţirea colecţiilor prin achiziția de carte nouă la nivelul bibliotecilor  
comunale, se constată, în continuare, cu foarte mici excepții, absența oricăror fonduri destinate 
acestui obiectiv. 
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IV.  RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME  

 
Cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie și defalcate pe programe sunt 
cuprinse în tabelul de mai jos: 

 
Nr
crt Denumirea programului Denumirea proiectului în cadrul 

programului Lei 

 
1 

„Valorificarea şi 
promovarea patrimoniului 

local” 

“Agricultură și zoocultură în sec.XVIII-
XIX” (expoziție de carte veche) 999,60 “Amour et érotisme în Secolul Luminilor” 
(expoziție de carte veche) 
“Festivalul Doinaș” – festival de literatură, 
ed.a II-a 3.758,80 

“Fusulica” – manuscris inedit tipărit cu 
ocazia “Festivalului Doinaș” 13.492,50 

“Poveștile copilăriei”- Expoziția Taberei 
Internaționale de ilustrație de carte de la 
Bata 

16.975,27 

Ghidul bibliotecilor publice și al 
bibliotecarilor din municipiul și județul 
Arad (tipărituri) 

5.995,50 

Carte bibliofilă cu autografe și dedicații în 
colecția Bibliotecii Judeţene „Alexandru 
D.Xenopol” Arad (tipărituri) 

16.994,25 
 

“Poveștile copilăriei”- Catalogul Taberei 
Internaționale de Ilustrație de Carte de la 
Bata, ed.a VIII-a- Arad (tipărituri)  

19.999,87 
 

2 “Valori Europene în 
Biblioteca Judeţeană” 

Festivalul filmelor de scurt metraj – Très 
Courts 1.350,00 

Tabăra Internaţională de ilustraţie de carte 
de la Bata - ediția a VIII-a 16.975,27 

3 „Oraşe înfrăţite - biblioteci 
înfrăţite Arad – Pécs” 

“Schimburi bienale de experiență”- vizite 
profesionale 5.067,23 

“Donații reciproce de carte” 1.112,95 

4 „Educaţie în bibliotecă” “Voyage, voyage” – proiect de educație 
nonformală 713,86 

5 „Ludoteca” “Magia cuvântului”–Festival Internațional 
de Arta Povestirii, ed. a V-a 2.500,00 

6 „Promovarea serviciilor 
bibliotecii” 

Materiale promoţionale şi de informare 16.884,00 

7 „Extinderea și sporirea 
confortului în bibliotecă” 

Reparații curente grup sanitar personal și 
public 79.999,05 

8 
„Conservare şi 
accesibilitate” 

 

Achiziționarea de umidificatoare și 
termohigrografe 13.402,29 

Digitizare periodice 181.354,39 
Recondiţionare carte de la Sala de Lectură 14.400,00 

9 „Formarea profesională 
continuă” 

Simpozionul Internațional bienal “Momente 
din istoria lecturii publice” ed. a VI-a 29.966,51 

Participarea la cursurile de perfecționare 5.250,00 
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Pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, veniturile şi cheltuielile au fost: 
 venituri proprii (virate la Consiliul Judeţean)    17.888,69 lei    
 alte surse (donaţii):                                                     133.040,81 lei  

o carte      125.967,16 lei 
o obiecte inventar            1.686,76 lei 
o carte pentru premiere acțiuni       5.386,89 lei 

 cheltuieli pentru personal:                                         1.205.610,00 lei 
 cheltuieli materiale pentru achiziţia de documente:       500.000,00 lei 
 alte cheltuieli materiale:                                               784.616,36 lei 
 cheltuieli curente din alte surse (donaţii):                          2.976,71 lei 
 cheltuieli de capital        15.998,00 lei  

 
 
 
 

V.  NEREALIZĂRI, CU MENŢIONAREA CAUZELOR ACESTORA 
 

 
Ca nerealizări putem aminti :  

 Au rămas nefinalizate demersurile privitoare la trecerea în administrarea Bibliotecii 
Judeţene a locaţiei aparţinând şcolii Generale „Aron Cotruş” din cartierul Grădişte, în 
vederea amenajării unei noi filiale. Obiectivul este pe cale de realizare, Primăria 
Municipiului Arad așteaptând aprobarea de la Ministerul Educației Naționale.   

 Nu s-a realizat trecerea în administrarea Bibliotecii Județene a spațiului recuperat de la 
Ordinul Arhitecților și ocupat în prezent, temporar, pentru arhivă, de către Consiliul 
Județean. 

 În perspectiva introducerii întregului fond de documente în sistem informatizat, nu s-a 
realizat etichetarea, în parametrii propuși, a fondului de carte de la Secția Sala de 
Lectură, din cauza lipsei de personal. 

 Implementarea cu întârziere, doar din luna noiembrie, din motive obiective, a 
sistemului de achiziție electronică prin SEAP. 

 Neconsemnarea în scris a concluziilor Consiliului Științific referitoare la îmbogățirea 
colecțiilor prin achiziția de documente de bibliotecă. 

 Îndeplinirea cu greutate, și totuși la termen, a cerințelor specifice Biroului 
Administrativ, în principal din cauza disproporției dintre multitudinea solicitărilor de 
natură administrativă, financiar-contabilă și numărul redus de personal, ceea ce a dus la 
supraîncărcarea personalului existent. 

 Nu au fost demarate, din lipsă de fonduri, procedurile pentru implementarea proiectului 
“Sporirea confortului în instituțiile de cultură” care presupune trecerea de la sistemul de 
încălzire centralizat la introducerea sistemului propriu de încălzire, în întreg edificiu 
din str.Gheorghe Popa de Teiuș nr.2-4. 
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VI.   PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENŢELOR 

 
  

 În cadrul procesului de modernizare a infrastructurii, ne propunem trecerea, etapizată, 
la sediul central, de la infrastructura de rețea pe cablu la infrastructura de rețea pe 
wi-fi; 

 Continuarea demersurilor pentru trecerea în administrarea Bibliotecii Judeţene a 
locaţiei aparţinând Şcolii Generale „Aron Cotruş” din cartierul Grădişte, în vederea 
amenajării unei noi filiale; 

 Biblioteca Județeană „Alexandru D.Xenopol” Arad se confruntă în continuare cu lipsa 
acută de personal, ceea ce influenţează calitatea activității angajaților și limitează 
atingerea unor obiective importante pentru instituție. În consecință, vom face 
demersurile necesare pentru creșterea numărului de personal, conform Contractului 
de management cu cel puțin 1 post pentru 2017 la Biroul Administrativ; 

 Ne propunem începerea inventarului la Secția Împrumut Carte Adulți (peste 
120.000 u.b.) care este programat în perioada ianuarie – decembrie 2017. Pe perioada 
cât secția va fi închisă, cea mai mare parte a serviciilor oferite de această secţie va fi 
preluată de filialele de cartier; 

 Aşteptăm decizia Consiliului Județean privind statutul spațiului eliberat de Uniunea 
Arhitecților: actualmente spațiul este în proprietatea Consiliului Județean Arad şi este 
folosit temporar pentru a adăposti arhiva acestuia. Există angajamentul de principiu 
ca respectivul spaţiu să fie dat în administrare Bibliotecii Județene „Alexandru 
D.Xenopol” Arad după mutarea arhivei Consiliului Judeţean. În spaţiul respectiv 
ne propunem mutarea actualei Săli Concordia iar în spațiul astfel eliberat va fi 
amenajată  Secția Împrumut Carte Străină. 

 Ne propunem demararea demersurilor privitoare la proiectului “Sporirea confortului 
în instituțiile de cultură” îndată ce condițiile financiare vor permite acest lucru. 

   
 

  Putem afirma că Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” Arad şi-a atins cea mai mare 
parte a obiectivelor care au vizat buna funcţionare a instituţiei şi satisfacerea nevoilor de informare a 
publicului. Acest lucru a fost posibil datorită existenţei unui plan de management a activităţii 
generale a bibliotecii  elaborat în concordanţă cu resursele financiare şi umane de care a dispus 
instituţia  în anul 2016 precum și a sprijinului oferit de ordonatorul principal de credite, Consiliul 
Județean. 
  Datele menţionate în prezentul material sunt extrase din situaţiile statistice ale Bibliotecii 
Judeţene „Alexandru D.Xenopol”Arad  înregistrate la data de 31.12.2016. 
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