BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Sibiu, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Județeană ASTRA
Sibiu denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de
evaluare.
Analiza şi notarea raportului de activitate*1) şi a interviului se fac în baza următoarelor
criterii de evaluare*2):
1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul
instituţional existent;
2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
4. situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu
menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul
raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2015 la 31.12.2015, reprezentând a doua evaluare.

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
- Acord de colaborare încheiat cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi cu Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu pentru organizarea în Muzeul Asociaţiunii din cadrul Bibliotecii Județene
ASTRA Sibiu a expoziţiei Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român. 1861-1950;
- Acord de parteneriat încheiat cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu pentru desfășurarea
fazei județene Sibiu a proiectului Olimpiadei Meşteşuguri artistice tradiţionale, ed. a XX-a;
- Protocol de colaborare încheiat cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, în vederea
promovării reciproce a instituțiilor, a realizării și organizării de acțiuni comune;
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- Contract de colaborare cu Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu pentru organizarea în cadrul Muzeului
a expoziţiei Relații româno - franceze în timpul Primului Razboi Mondial 1914 – 1918;
- Acord de parteneriat încheiat cu Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Institutul de
arheologie Vasile Pârvan din București și Asociația culturală HIERONYMUS din Brașov având ca
scop comun implementarea Proiectului Feldioara redescoperită: un sit al oaspeților germani în
estul Europei – organizarea unei expoziții itinerante;
- Convenție partenerială încheiată cu Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale cu scopul de a
valorifica patrimoniul cultural și istoric al celor două instituții. În acest sens, cu prilejul Zilei
Francofoniei - 20.03.2015 - împreună cu Lectoratul Francez al Facultății de Litere și Arte de la
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, a fost organizată o Expoziție de documente franceze existente în
Arhivele Sibiului însumând 41 de planșe, realizându-se la Bibliotecă și arhivele electronice ale
acestor documente existente la Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale;
- În perioada 22 - 26.09.2015 s-a desfășurat Festivalul Internațional de Poezie de la Sibiu, ediţia a IVa, având un succes recunoscut atât la nivel local cât și international;
- Acord de colaborare încheiat cu Teatrul Naţional “Radu Stanca” din Sibiu pentru desfăşurarea în
incinta Bibliotecii de reprezentaţii teatrale cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu,
ediția XXII;
- Convenţie partenerială încheiată cu Asociaţia Culturală BIS pentru desfăşurarea Festivalului 25 de
ore de teatru non stop, dar și pentru organizarea și promovarea proiectului cultural Teatrul din
cartier (susținerea de evenimente culturale/spectacole de teatru în incinta filialelor Bibliotecii
Județene ASTRA Sibiu);
- Protocol de colaborare încheiat cu Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu - Facultatea de Drept
,,Simion Bărnuţiu” şi cu Asociaţia Tinerilor Jurişti ELSA Sibiu pentru prezentarea evenimentului
Traficul de droguri;
- Convenție partenerială cu Universitatea Babeș-Bolyai, extensia academică Sibiu în vederea
desfășurării piesei de teatru în limba germană: Mit den Augen der Anderen;
- Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu prin Centrul Cultural Interetnic Transilvania în parteneriat cu
Universitatea Lucian Blaga Sibiu a desfășurat evenimentul Colocviile de Critică “Transilvania”,
ed. a XII-a, precum și prima ediție a Festivalul Internațional de Poezie Studențească - Zona Nouă.
Revista Zona Nouă este un proiect inițiat în anul 2012 de către cenaclul literar Zona Nouă sub
îndrumarea editorilor de la Revista Transilvania din cadrul Centrului Cultural Interetnic
Transilvania al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu. Ambele evenimente au făcut parte din acțiunile
Proiectului Sibiu Capitală Universitară Europeană care a avut loc între 29 iunie și 4 iulie 2015;
- Colaborarea cu Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Litere și Arte,
Departamentul de Studii Romanice, cu Fundația Națională pentru Știință și Arte din
București pentru comemorarea lui Emil Cioran printr-o serie de manifestări desfășurate
la Bibliotecă: sesiune de comunicări științifice, expoziție de manuscrise Corespondența Emil
Cioran în colecțiile Bibliotecii Judetene ASTRA Sibiu, prezentarea volumelor Emil Cioran –
Opere, vol. I-II, retipărite cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu;
- Acord de colaborare încheiat cu Hanban/Institutul Confucius din R.P.Chineză pentru studiul limbii
și culturii chineze prin desfășurarea în Colțul Chinezesc (spaţiu din Bibliotecă special amenajat
pentru învăţarea limbii chineze) de cursuri și ateliere gratuite adresate publicului sibian;
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- Convenție partenerială încheiată cu Palatul Copiilor Sibiu pentru organizarea Festivalului
Internațional de Muzică Hermannstadtfest, ed. a III-a;
- Convenţie partenerială încheiată cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu pentru dezvoltarea unei
relații de colaborare între cele două instituții în vederea derulării unor activități și proiecte comune:
organizarea proiectului 10 elevi de nota 10 (premierea elevilor selectați în proiectul 10 elevi de
nota 10, inițiat de E.ON România în colaborare cu I.S.J.Sibiu); desfăşurarea de spectacole pentru
copii, serbări de sfârşit de an şcolar, serbări de cu ocazia sărbătorilor de iarnă). (52 evenimente);
- Protocol de colaborare încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu și cu Asociația OvidiuRo
organizând împreună prezentarea Atelierelor de Vară Șotron 2015 pentru creșterea performanțelor
școlare și dezvoltarea unei rețele de profesioniști în domeniul educației;
- Convenție partenerială cu Liceul Teoretic Constantin Noica din Sibiu și cu Colegiul Național
Samuel von Brukenthal din Sibiu pentru proiectul Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX,
permițând elevilor accesul la materialele documentare existente în Biblioteca Județeană ASTRA
Sibiu;
- Convenție partenerială cu Colegiul Național O. Goga din Sibiu pentru realizarea evenimentului
Concurs de șah – Faza județeană;
- Convenție partenerială cu Colegiul Național O. Goga din Sibiu pentru realizarea evenimentului
Radu Stanca – Pașii poetului prin burgul medieval, constând în desfășurarea concursului național
de creație literară și plastică RADU STANCA;
- Convenție partenerială cu Școala Gimnazială Regina Maria Sibiu pentru asocierea în derularea
proiectului județean Martie în școala mea, constând în realizarea unei expoziții concurs, pe trei
secțiuni: fotografie, mărțișoare hand made și pictură pe sticlă;
- Convenție partenerială cu Grădinița nr. 26 din Sibiu pentru desfășurarea proiectului Cartea - poartă
spre cunoaștere, creativitate și dezvoltare multilaterală (workshop-uri, confecționare măști,
mânuire de marionete);
- Convenție partenerială cu Grădinița Sfântul Mucenic Dimitrie din Sibiu, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 28 din Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 din Sibiu, cu Școala Generală nr.
2, cu Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Sibiu pentru desfășurarea de serbări de sfărșit de an
școlar și cu ocazia sărbătoririi Crăciunului;
- Proiect de parteneriat educațional încheiat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 din Sibiu pentru
desfășurarea proiectului Cartea, prietena copiilor, familiarizând astfel copii preșcolari cu cărțile din
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu;
- Acord de parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu pentru implementarea proiectului Festivalul
CDIdei în cărți, cuprins în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2015
(activitate de animație de lectură în cadrul căreia elevii de la diverse școli, în urma lecturii unei
cărți/lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare);
- Convenție partenerială încheiată cu Casa Corpului Didactic din Sibiu și cu Școala Gimnazială
Regina Maria Sibiu pentru desfășurarea proiectului Biblioteca – fereastră deschisă sprenenumărate
vieți: Ștafeta poveștilor;
- Convenție partenerială încheiată cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 realizându-se
spectacolul Dăruiește de Crăciun;
- Convenție partenerială cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu având ca scop buna
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desfășurare a evenimentului Gala Sportului Sibian 2015;
- Acord de colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Sibiu în
parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Arhiepiscopia Sibiului și cu Inspectoratul de
Jandarmi Județean Sibiu pentru oraganizarea şi implementarea în bibliotecile din județul Sibiu a
Campaniei ”Comunități Informate”, sub deviza ”Campion, nu pion!”;
- A avut loc Festivalul Naţional de Pian „Prietenii muzicii - PRO PIANO-ROMÂNIA”, ediţia a III-a,
organizat la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu de către Fundaţia Culturală „PRO PIANOROMÂNIA” și de Filiala Județeană a Uniunii Arhitecţilor din România în colaborare cu instituția
noastră;
- Colaborarea cu Asociația culturală Pictor Octavian Smigelschi, Muzeul Național Brukenthal,
Complexul Național Muzeal ASTRA în vederea prezentării publicului sibian a expoziţiei
"Smigelschi și catedrala, 110 ani de la pictare"; expoziția a reunit cartoanele realizate în anul 1903
de pictorul sibian Octavian Smigelschi pentru Catedrala Mitropolitană din Sibiu, documente
originale semnate de pictor, de mitropolitul Ioan Mețianu și Elie Miron Cristea, fotografii de epocă
inedite și cărți publicate în decursul vremii despre Catedrala sibiană;
- Convenție partenerială încheiată cu Asociația SCRIPTUS Sibiu pentru organizarea proiectului
cultural Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă, ediția a XIV-a;
- Protocol de colaborare cu Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS) cu scopul
realizării proiectului Sibiu, Oraşul Copiilor;
- Convenție partenerială cu Uniunea Arhitecților din România, Filiala Județeană Sibiu în vederea
desfășurării activității De-a arhitectura în orașul meu, curs de formare îndrumători în cuplul
învățător – arhitect voluntar; - Convenție partenerială cu Societatea Academică de Antropologie,
Filiala Sibiu și cu Uniunea Arhitecților din România, Filiala Județeană Sibiu în vederea desfășurării
a două evenimente culturale: Recital de pian – Mara Bardac și Expoziție de pictură – Elleny
Pendefunda;
- Declarație de parteneriat cu Asociația Institutul European de Training și Studii Multiculturale
pentru Recitalul de muzică clasică susținut de soprana Diana Florea, acompaniată la pian de
Miriam Drașovean;
- Convenție partenerială încheiată cu Asociația Tășuleasa Social din localitatea Piatra Fântânele,
județul Bistrița - Năsăud pentru promovarea Proiectului “Școala de Mers pe Munte”: care constă în
însușirea de cunoștințe referitoare la tehnici, echipament, orientare în munți;
- Convenție partenerială cu Asociația Studențească Amicus Sibiu pentru desfășurarea proiectului
educațional Laboratorul lui Ben având ca scop familiarizarea copiilor cu lumea microscopică. Pe
parcursul a 8 întâlniri copiii au studiat cu ajutorul microscopului diferite elemente din natură:
minerale, roci, vegetale, flori, insecte, microorganisme și corpul uman. Acest proiect a fost finanțat
de Fundația Comunitară Sibiu prin Fondul Științescu Sibiu (Științescu este un program de finanțare
pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi
tinerilor între 6 şi 19 ani implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), alături de
Romanian-American Foundation şi partenerii locali ITNT, Visma Software, IQUEST, EBS România,
KeepCalling şi GITS.), iar Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu prin Secția pentru Copii și Tineret a
susținut fiecare întâlnire a copiilor;
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- Convenție partenerială încheiată cu Asociația persoanelor cu deficiențe de auz ASCULTĂ VIAȚA.
Scopul acestei convenții este de a colabora în desfășurarea a diverse activități destinate persoanelor
cu deficiențe de auz;
- Convenție partenerială încheiată cu Fundația Română pentru Inteligența Afacerii Iași pentru
organizarea Conferinței Internaționale Collaboration in Complex Systems – Fusion between Arst,
Theology, Engineering, Management & Social Sciences;
- Convenție partenerială încheiată cu Fundația Emanoil Gojdu cu scopul de a colecta cărți în limba
română în vederea realizării de donații pentru comunitatea românească din Ungaria;
- Colaborarea cu Asociația Tikvah din Oradea a avut ca scop găzduirea expoziției itinerante ” Anne
Frank - O istorie pentru prezent”, realizată de Anne Frank House din Olanda;
- O altă colaborare extrem de bună a fost cu Biblioteca Judeţeană Timiş care a inițiat o acțiune ajunsă
la a III-a ediție „Pătura care citeşte” (acțiunea s-a desfășurat concomitent în orașele Brașov,
Craiova, Timișoara). La acest picnic de lectură a participat și instituția noastră, asigurând din donații
cărțile pe care participanții le-au răsfoit și pe care le-au păstrat. Din cauza condițiilor meteorologice
nefavorabile, întreaga acțiune a fost strămutată din Parc în Bibliotecă, unde Soarele a fost înlocuit cu
reflectoare, iar păturile s-au întins pe pardoseala foaierului. Au avut loc lecturi publice și dialoguri
între participanți pe tema cititului și scrisului, etc.
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări)
Puncte tari:
- colecţii valoroase de documente;
- ambient adecvat;
- spaţii de lectură generoase;
- personal calificat;
- activitate ştiinţifică în dezvoltare;
- valorificarea colecţiilor prin intermediul parteneriatelor de colaborare;
- existenţa unei edituri, a unei tipografii, a unei reviste științifice și a uneia de creație literară
recunoscute la nivel național și internațional;
- reorganizarea depozitelor de carte, Corp A;
- clasarea imobilului Corp A ca monument istoric;
- crearea de noi servicii: muzeu, spații expoziționale, cursuri de limbi străine în regim gratuit,
cabinete documentare.
Puncte slabe:
- personal insuficient;
- resurse financiare insuficiente pentru achiziţia de publicaţii;
- cheltuieli de întreţinere mari;
- diminuarea continuă a resurselor financiare pentru achiziţia de publicaţii în favoarea
cheltuielilor pentru întreţinere;
- uzură morală şi fizică avansate a unor echipamente.
Oportunităţi:
- amplasare sediu în zona centrală şi în principalele cartiere din Sibiu (Filiale);
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- disponibilitatea autorităţii finanţatoare pentru investiţii în programe şi proiecte culturale;
- clasarea imobilului Corp A ca monument istoric;
- existenţa suportului expoziţional pentru valorificarea colecţiilor.
Ameninţări:
- crearea unei discontinuităţi în colecţiile bibliotecii;
- scăderea numărului de publicaţii achiziţionate;
- scăderea numărului de utilizatori.

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia.
Palmaresul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu s-a îmbogățit cu un premiu de excelență
acordat în cadrul Galei Industriei de Carte din România “Bun de Tipar” pentru categoria “Cea mai
bună bibliotecă” - ceremonie oficiată la București, în Aula Ministerului Culturii. Trofeul răsplătește
activitatea susținută și coerentă a instituției noastre în direcția promovării lecturii, pe parcursul anului
2014, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.
“Bun de Tipar” - Gala Industriei de Carte din România este un proiect inițiat în luna mai
2012, de agenția Headsome Communication și Asociația Editorilor din România.
În cadrul celei de-a treia ediţie a competiţiei "Visul chinezesc", ce a avut loc în data de
14.07.2015 la Ambasada Republicii Populare Chineze din București, Biblioteca Judeţeană ASTRA
Sibiu, care găzduieşte Colţul Chinezesc, a primit o diplomă de excelenţă pentru răspândirea limbii
chineze în comunitate.
În Parcul ASTRA din Sibiu au fost amplasate panouri cu portretele personalităților.
Un obiectiv important este transformarea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu în bibliotecă de
interes național. Astfel, în urma demersurilor întreprinse a avut loc clasarea Corpului A ca monument
istoric de clasa A, având codul nr. SB-II-m-A-21068, emis prin Ordinul Ministerului Culturii nr.
2560/07.11.2013.
În anul 2015 a continuat clasarea colecțiilor de patrimoniu (carte veche), într-un număr de
220 de cărți descrise, ca urmare a obținerii gratuite (de la Institutul Național al Patrimoniului) și a
instalării software-lui specific DocPat.
Proiectele editoriale, precum și expozițiile organizate se înscriu în obiectivele prioritare aflate
în strategia de dezvoltare a Județului Sibiu, care vizează promovarea, conservarea și valorificarea
patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.
Scopul nostru este acela de a creşte vizibilitatea bibliotecii, de a stabili, pe baza analizei
sondajelor, direcţiile de acţiune în privinţa creşterii nivelului de satisfacţie a utilizatorilor existenţi,
precum şi de a atrage noi categorii de utilizatori. În acest sens, vor fi promovate diverse activități de
socializare pentru toate categoriile de vârstă atât la sediul central al Bibliotecii, cât și la cele patru
filiale, dar și la bibliotecile publice din județul Sibiu, menționăm că în acest an, acestea au beneficiat
de o donație de 8.000 de volume obținute ca urmare a Campaniei de promovare a cunoașterii prin
Lectură și dezvoltarea colecțiilor de carte din bibliotecile sibiene, intitulată generic: MEREU
APROAPE DE RAFTUL DE CARTE!
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4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Pentru o cunoaștere a beneficiarilor, Biblioteca a utilizat sondaje reflectate în situațiile
statistice specifice lunare și anuale, precum și rapoartele de activitate ale bibliotecarilor. Pe baza
rezultatelor, s-au analizat nevoile de lectură a cititorilor și s-a adaptat politica de dezvoltare a
fondului de publicații.
5. Grupurile - ţintă ale activităţilor instituţiei
Pe parcursul anului 2015 s-au diversificat activităţile de animaţie culturală, având ca publicţintă, în special, elevi din sistemul de învăţământ preuniversitar sibian, dar şi comunitatea sibiană în
ansamblul său.
Un rol deosebit în educația culturală a tinerilor din comunitatea sibiană l-a avut Muzeul
Asociațiunii în cadrul căruia s-au amenajat diverse expoziții, cum ar fi:
- expoziția Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului
Român. 1861-1950, valorificând astfel patrimoniul cultural al Asociațiunii ASTRA.
Expoziție realizată în colaborare cu Muzeul Naţional Brukenthal şi Complexul Naţional
Muzeal ASTRA.
- expoziția documentară realizată cu ocazia sărbătoririi Zilei României, prezentânduse totodată și lucrarea Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, coordonată de Alexiu Tatu, Silviu Borș și Bogdan
Andriescu și tipărită la Editura Armanis, editura Bibliotecii Județene ASTRA, promovând
astfel patrimoniul cultural existent în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii.
6. Profilul beneficiarului actual.
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a beneficiat pe parcursul anului 2015 de un număr de
130.558 de vizite, concretizate prin participarea la diverse activități desfășurate în cadrul Bibliotecii,
dar și pentru împrumutul de cărți.
În acest sens, putem spune că au existat de 12.455 de utilizatori, au fost difuzate un număr de
125.258 documente din toate domeniile. În Filiale au fost difuzate mai multe cărți din domeniul
beletristică, iar la sediul central domeniul științific a avut o pondere mai mare. De la Secția pentru
copii au fost împrumutate solicitate titlurile care au făcut parte din bibliografia școlară, dar și cele
care acum sunt povești de cinema. De la Secția ARTE, utilizatorii au solicitat în număr destul de
mare audio-book-urile, dar și diverse CD-uri cu muzică simfonică.
Conform formularelor în vederea întocmirii situaţiilor statistice tipice de bibliotecă,
utilizatorii actuali sunt grupaţi:
- după statutul profesional: muncitori, tehnicieni/maiştri, funcţionari, profesii intelectuale,
agricultori, profesii liberale, elevi, studenţi, pensionari, casnice, şomeri, alte categorii
- după vârstă: sub 14 ani, 14-25 ani, 26-40 de ani, 41-60 ani, peste 61 ani
- după studii: fără studii, studii în curs, studii gimnaziale, studii profesionale, studii liceale,
studii postliceale, colegiu, studii universitare, studii postuniversitare
- după naţionalitate: români, maghiari, germani, alte naţionalităţi
- după sex: masculin şi feminin.
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B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii
În data de 21.10.2015, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a avut loc lansarea celor 3
volume ale Enciclopediei Române (1898, 1900, 1904). Cu aceeași ocazie a fost prezentat publicului
un volum complementar Enciclopediei, Corespondența Biroului Redacțional de la Sibiu cu
colaboratorii, volumul 1: 1895-1896, îngrijit de Vasile Ciobanu și Alexiu Tatu, în colecția Din
Documentele ASTREI, nr. 1, a Editurii Armanis, editura Bibliotecii Județene ASTRA. Acest demers
se înscrie în obiectivele prioritare aflate în strategia de dezvoltare a Județului Sibiu, care vizează
promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.
În perioada 24.08-04.09.2015 Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a organizat expoziția 150
de ani de la nașterea Regelui Ferdinand cu documente din Compartimentul Colecții Speciale al
Bibliotecii.
Cu ocazia manifestărilor dedicate lui Emil Cioran a fost organizată în perioada
13-14.11.2015, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu o Sesiune de comunicări științifice, expoziție
de manuscrise Corespondența Emil Cioran în colecțiile Bibliotecii Judetene ASTRA Sibiu și au
fost prezentate volumele Emil Cioran – Opere, vol. I-II, retipărite cu sprijinul
Consiliului Județean Sibiu și a Fundației Naționale pentru Știință și Arte din București.
Realizarea Festivalului Internațional de Poezie de la Sibiu, ediţia a IV-a, obținând finanțare și
de la Consiliul Local Sibiu - Primăria Municipiului Sibiu.
Desfășurarea evenimentului Colocviile “Transilvania”, ed. a XII-a.
Susținerea unui Curs gratuit (finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda,
Liechtenstein și Guvernul României) în perioada 27 - 28.04.2015 și în perioada 25.07 - 07.08.2015,
împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Asociația
Culturală REPLIKA: Digital storytelling - Arta de a spune povești folosind cuvinte, muzică și
imagini - Diversitate culturală prin tehnica poveștilor digitale. Finalitatea acestui curs va consta în
permanentizarea serviciului de realizare de povești digitale inspirate din viața comunității, și în
special a minorităților, la bibliotecile publice din județ.
În anul 2015 au intrate în Bibliotecă: donații și achiziții = 23.329 u.b. în valoare de
491.809,68 lei,
din care: achiziții = 16.531 u.b. în valoare de 363.431,31 lei;
donații = 6.798 u.b. în valoare de 128.378.37 lei.
Volume prelucrate în anul 2015 = 14.828 u.b. în valoare de 251.660,53 lei.
Abonamentele la diverse periodice au fost în număr de 448 u.b. în valoare de 14.790,94 lei.
Cu ocazia Zilelor Culturale ale Judeţului Sibiu s-au desfășurat numeroase activități destinate
tinerilor și nu numai. Iată pe scurt o prezentare a acestora:
A. Zilele Culturale ale Judeţului Sibiu, ediţia de primăvară, perioada 16.05-20.06.2015:
Prezența în cifre a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu la Zilele Culturale ale județului Sibiu
ediția de Primăvară 2015 - Ţara Secaşelor, Valea Târnavelor, Ţara Oltului, Mărginimea
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Sibiului, Valea Hârtibaciului: 9 evenimente: Inaugurarea Raftului Mereu Aproape –
prezentarea donației de carte însoțită de atelier de lectură publică (6), atelier
digitalstorytelling (2), Lectură publică: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu iubește Poezia recital liric în compania unui grup de actori ai Teatrului Național ”Radu Stanca” Sibiu (1).
B. Zilele Culturale ale Judeţului Sibiu, ediţia de toamnă, perioada 19.09-10.10.2015:
Prezența în cifre a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu la Zilele Culturale ale județului Sibiu
ediția de Toamnă 2015 - Ţara Secaşelor, Valea Târnavelor, Ţara Oltului, Mărginimea
Sibiului, Valea Hârtibaciului: 9 evenimente: Inaugurarea Raftului Mereu Aproape –
prezentarea donației de carte însoțită de atelier de lectură publică (3), atelier
digitalstorytelling (1), inaugurare sediu nou de bibliotecă (1), Animație culturală: Forme din
hârtie și Rime din poezie (3), Atelier de proverbe și alte semne ale înțelepciunii din bătrâni
(1).
260 participanți & beneficiari direcți.
Infuzie cu 8000 de volume noi-nouțe în cele mai importante biblioteci publice din județul
Sibiu, din mediul rural și urban mic. Întreaga acțiune se încadrează în Campanie de promovare a
cunoașterii prin Lectură și dezvoltarea colecțiilor de carte din bibliotecile sibiene, intitulată generic:
MEREU APROAPE DE RAFTUL DE CARTE!
Volumele, în valoare de 57.600 lei deja au ajuns la publicul din 24 de localități: Gura Rîului,
Marpod, Săliște, Păuca, Slimnic, Biertan, Moșna, Nocrich, Sadu, Micăsasa, Turnu Roșu, Tălmaciu,
Jina, Cristian, Rîu Sadului, Chirpăr, Copșa Mică, Loamneș, Alămor, Șeica Mare, Mediaș, Rășinari,
Săliște, Avrig, iar acțiunea continuă, atât în biblioteci care funcționează, dar și în localități care
doresc înființarea de centre culturale cu bibliotecă.
Raftul Mereu Aproape reprezintă o colecție de cu 55 de titluri din literatura română modernă
și contemporană, ideale pentru lectura de vacanță și lista bibliografiei școlare.
Donația a fost câștigată în urma unui grant aplicat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu,
într-un program lansat de Fundația ”Mereu Aproape” din București. În cazul județului Sibiu, juriul a
agreat formula propusă de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, oferind un număr impresionant de
volume, care va face, de acum înainte, obiectul unei Campanii autentice de promovare a cunoașterii
prin Lectură și dezvoltarea colecțiilor de carte din bibliotecile sibiene, din mediul rural și urban mic,
intitulată motivațional Mereu Aproape de Raftul de Carte.
Absența cărților noi din rafturile bibliotecilor comunale și lipsa fondurilor necesare achiziției
de carte din partea Primăriilor a fost principalul motiv pentru identificarea de programe care să
susțină, în continuare, etapele procesului de reinventare a bibliotecilor mici de pe teritoriul județului
Sibiu.
Inaugurarea Bibliotecii publice din Rîul Sadului.
Efectuarea unei expediții fitografice "Flori de leac în ceas de vară" modul din Atelierul de
digital storytelling - inițiere în arta fotografică și studiul plantelor medicinale din zona depresionară
și montană a Mărginimii Sibiului.
Desfășurarea atelierului de povești intitulat Povești magice țigănești de pe culmea Dealului
Frumos desfășurat la Biblioteca publică din Merghindeal.
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Desfășurarea unui Atelier regional sub semnul Diversității culturale în spațiul Școlii din
Ticera aflată în cadrul C.N.M.ASTRA Sibiu care a cuprins șase sesiuni de cursuri gratuite oferite de
Bibliotecă, publicului tânăr și adult, care a dorit să-și îmbunătățescă abilitățile de comunicare și
competențele IT. Sesiunile de curs de digitalstorytelling s-au derulat pe parcursul a 6 sesiuni în
perioada: 25.07 - 10.08.2015. Proiectul European este inițiat de ANBPR în parteneriat cu Jazzmontor
AS Norvegia și Asociația Culturală REPLIKA.
Data de 18.11.2015 a constituit ziua în care a avut loc lansarea celui de al II-lea volum al
antologiei Spune-mi o poveste despre satul tău! (37 de povestitori copii și bunici, din 5
localități sibiene: Șeica Mică, Rășinari, Cristian, Slimnic și Moșna) și vernisajul
expoziției de fotografie Spune-mi o poveste despre satul tău! al autoarei Roxana Ursu.
Dezvoltarea producției și activitatea editorială şi ştiinţifică la Editura Armanis, editura
Bibliotecii, contribuie la includerea instituţiei în circuitul ştiinţific, în calitate de creator de lucrări
ştiinţifice şi organizator de manifestări cu caracter ştiinţific.
Lucrări interne efectuate la Tipografie – Editura Armanis
Au fost în număr de 15, după cum urmează:
1. reeditarea unei ediții anastatice a celor 3 volume ale Enciclopediei Române (1898, 1900,
1904) - prima enciclopedie românească. Proiect editorial înscris în obiectivele prioritare
aflate în strategia de dezvoltare a Județului Sibiu, care vizează promovarea, conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.
2. un volum complementar Enciclopediei, Corespondența Biroului Redacțional de la Sibiu cu
colaboratorii, volumul 1: 1895-1896, îngrijit de Vasile Ciobanu și Alexiu Tatu, în colecția
Din Documentele ASTREI, nr. 1. Proiect editorial înscris în obiectivele prioritare aflate în
strategia de dezvoltare a Județului Sibiu, care vizează promovarea, conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.
3. Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1
Decembr1918,
sub coordonarea lui Alexiu Tatu, Silviu Borș și Bogdan Andriescu. Proiect editorial înscris
în obiectivele prioritare aflate în strategia de dezvoltare a Județului Sibiu, care vizează
promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene
ASTRA Sibiu.
4. al II-lea volum al antologiei Spune-mi o poveste despre satul tău!
5. Calendarul cultural pentru anul 2015.
6. Revista Transilvania nr. 1-11/2015.
7. Revista Transilvania nr. 9, 10-11, 12/2014.
8. Prezentarea fondului documentar și catalog – Aurel și Emil Cioran.
9. Exerciţii de admiraţie. Studii despre Emil Cioran.
10. Revista ”Zona Nouă” nr. 1, 2/2015.
11. Revista ”Zona Nouă” nr. 3-4/2014.
12. Zona Noua: Antologie Festival de poezie.
13. Revista „Aventuri în lumea cărţii”, nr. 4, 5/2015.
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14. ”Poeţi la zid” – Festivalul de poezie.
15. Presa sibiană în limba germană.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Lucrări externe efectuate la Tipografie – Editura Armanis:
Au fost în număr de 54, după cum urmează:
Monitorul Oficial nr. 10-12/2014
Monitorul Oficial nr. 1-11/2015
Revista I.S.U. Sibiu 1-4/2014
Antidrog: Autocolante, Mape, Pliante, Afişe A3, Broşuri, Caiet pentru elevi, Caiet pentru
profesori
Revista ISU nr. 1- 2/2015; Mape, Pliante
Jandarmeria Sibiu – Revista ”Lex & Ordo” nr. 6/2015; Pliante, diplome, fluturaşi
Poliţia Sibiu - Afişe, Pliante, Broşuri
Walter Georg Johrend – Desculț prin Barcelona
Walter Georg Johrend – ABRACADABRA
Walter Georg Johrend – Mascarponia
Walter Georg Johrend – Sibieni care au fost
Vasile Ursan – Săliştea Sibiului
Popa Ioan – Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”
Popa Ioan – Viaţa cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX
Valentin Leahu – Cu sufletul seara
Revista „Lumea prichindeilor isteţi”
Școala ”Regina Maria” – Revista Reggiana, nr. 1,2 /2014
Gh. Lazăr - Revista ”Laboratorul de idei” nr. 8, 9 / 2015
Revista „Împreună, pentru asitenţă socială sibiană” – DGASPC
Raluca Mureşan – Elemente de dreptul comunicării
Revista „Lumea prichindeilor isteţi” – Grădiniţa nr. 41
Constantin Necula - Scara de sare
Constantin Necula – Dincolo de scenă
Bogdan Tămaş – Petru Cercel
Revista Euphorion, nr. 1-4/2015
Adriana Simpetreanu – Akikova
Arta şi creativitate – CSEI Sibiu
Broşură căpuşe – CJSibiu
Alexandru Chituţă – Restituire. Pictor Octavian Smigelschi 1866-1912
Yes!Young European Scribes. European School Magazine, nr. 2 – Lic. Gh. Lazăr
Viorel Andriescu: În prima linie
Monografie Gura Râului
Revista „Avânt revista proiectului RITM” – Lic. Gh. Lazăr
Revista „Cenaclul de la Păltiniş” nr. 42-46/2015
Descoperiţi Rîu Sadului
ITU ghid pentru copii
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Focul şi iasca
Copilul vostru protejat în mediul online
A Central European Public – Cybersecurity
Ghid pentru părinţi şi educatori, referitor la protecţia în mediul online a copiilor
Standarde pentru securitate online
Fascinanta provocare a interdisciplinarităţii
Monografia Comunei Sadu
Drăgoiu Olimpia Maria – Poemul simbolist în proză. Alexandru Macedonski şi Dimitrie
Anghel
45. Studia Universitatis Cibiniensis 2015
46. Ariadna Popa – Eu pământeana
47. Ioan Borţan – Poezii
48. Gabriela Constantin – Utilizarea jocului didactic în predarea-învăţarea matematicii la clasele I
şi a II-a
49. Ioan Albu – Memoria epigrafică
50. Rusu Vasile – Un sibian din Sălaj
51. Enciclopedia Română. Corepondenţa Biroului Redacţional
52. Tribuna Economică
53. Revista – Curierul Judiciar
54. Caruselul poveştilor. Ghid de promovare a lecturii de plăcere
(Anexăm lista)
Tot la Tipografia Bibliotecii au fost efectuate și alte lucrări, cum ar fi:
- Pliante/afișe (Zilele Culturale ale Județului Sibiu, I.S.U., Jandarmerie, Poliție, Muzeul
Brukenthal,
Direcția pentru Cultură, Biblioteca Județeana ASTRA etc.);
- Lucrări diverse: - legat : acte, cărţi, periodice.
Arhiva digitală a Bibliotecii
Valorificarea fondului de carte veche, a colecţiei de publicaţii periodice şi a colecţiilor
speciale ale instituţiei s-a realizat în proporție de 112,37 % prin digitizarea a 11.237 pagini.
Publicul-ţintă al acestui program este constituit din consumatori de resurse electronice
proveniţi din întreaga lume.
În ansamblul său, programul:
- contribuie la protejarea patrimoniului propriu (publicaţiile incluse în arhiva electronică nu
vor mai fi împrumutate decât în cazuri excepţionale, evitându-se astfel accelerarea gradului de uzură
a acestora);
- contribuie la dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor de bibliotecă, constituind şi instrument
de schimb interinstituţional;
- asigură accesul la informaţie la distanţă în regim “self-loan”;
- constituie sursă de venituri proprii.
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2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Compartimentul INTERNET din Foaier a fost reamenajat astfel încât utilizatorii beneficiază
de condiții optime pentru navigare on-line.
Pe tot parcursul anului trecut s-a publicat zilnic în cotidianul sibian Tribuna, Calendarul
cultural pentru anul 2015.
La Filiala V. Aaron s-a organizat un curs de utilizare a calculatorului şi internetului, destinat
persoanelor vârstnice, pe o durată de 3 luni.
Împreună cu cele amintite deja, au fost organizate peste 209 evenimente culturale: lansări de
carte, spectacole, festivaluri, ateliere, conferințe, etc., la sediul central şi în cele patru filiale, activităţi
proprii sau în parteneriat cu alte instituţii, de nivel municipal, judeţean, naţional și internațional
(anexăm lista acestora).
Identificarea și redactarea de granturi de finanțare campanii de imagine.
Colaborarea cu instituții culturale și din mediul nonguvernamental cu aceleași obiective
cultural-educative, ex. desfășurarea Campaniei ”Comunități Informate” în bibliotecile din județul
Sibiu sub deviza ”Campion, nu pion!”. Echipa de implementare, compusă din reprezentanții
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Sibiu, Bibliotecii Județene
ASTRA Sibiu, Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Arhiepiscopiei Sibiului, Inspectoratului de
Jandarmi Județean Sibiu au desfăşurat activități specifice de informare, conştientizare şi sensibilizare
a tinerilor cu privire la problematica consumului de droguri (tutun, alcool, substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive), promovare a sănătăţii publice în comunitate, necesitatea adoptării unui stil
comportamental de tip moral şi pro-activ şi diminuarea fenomenului de delincvenţă juvenilă şi
stradală. Acest proiect a fost finanțat de Consiliul Județean Sibiu prin Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică a Județului Sibiu.
Livrarea de cursuri de inițiere IT și storytelling: Curs gratuit (finanțat printr-un Grant oferit de
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României) organizat în perioada 27 - 28.04.2015 și în
perioada 25.07 - 07.08.2015 împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România și Asociația Culturală REPLIKA: Digital storytelling - Arta de a spune povești
folosind cuvinte, muzică și imagini - Diversitate culturală prin tehnica poveștilor digitale. Finalitatea
acestui curs constă în permanentizarea serviciului de realizare de povești digitale inspirate din viața
comunității, și în special a minorităților, la bibliotecile publice din județ.
Realizarea de atelierele de creație și bricolaj.
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Prezentarea la televiziunea Eveniment Tv în data de 26.02.2015 la emisiunea Raluca și Răzvan,
realizator Răzvan Marcu a proiectului câștigat de la Fundația Mereu Aproape, în urma căruia s-a
primit donația de carte de 10.000 de volume. http://ralucasirazvan.tv/raluca-si-razvan-26-februarie2015/
Prezentarea la televiziunea Trinitas Tv în data de 16.02.2015, la emisiunea Talent și Efort,
realizator Mihaela Poenaru, în cadrul căreia s-a discutat despre Asociațiunea ASTRA și despre
Muzeul Asociațiunii.
http://trinitastv.ro/emisiuni/talent-si-efort
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Publicarea în ziarele: Tribuna, Mesagerul de Sibiu şi Sibiu 100% a ştirilor care au ca subiect
activităţile desfăşurate la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu (dosar de presă aferent perioadei de
raportare).
Realizarea de afişe, invitaţii, conferinţe de presă, comunicate de presă, interviuri.
Apariţii în presă aproximativ 110 apariții.
Reconfigurare site instituţie și punerea lui la dispoziția utilizatorilor.
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
pentru mai buna funcţionare, după caz
1. Măsuri de organizare internă
Biblioteca funcţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de
Consiliului Judeţean Sibiu prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 182/29 august 2013. Structura
organizaţională funcţională curentă a instituţiei este promovată prin Organigrama de structură şi prin
Statul de funcţii aprobate anual de acelaşi for tutelar. Conform acestor reglementări, această structură
se prezintă astfel:
a) Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea Informatizată a Colecţiilor;
b) Relaţii cu publicul. Cuprinde următoarele secţii şi filiale: Compartiment Adulţi, Corp A;
Compartiment Adulţi, Corp B; Carte pentru Copii şi Tineret; Sala de lectură publicaţii
periodice; Compartiment Arte; Internet; Filialele: Bâlea, Vasile Aaron, Valea Aurie,
Hipodrom; Depozit legal;
c) Cercetare şi Documentare Bibliografică. Cuprinde în structura sa compartimentele: Colecţii
speciale; Cabinete documentare; Informare şi documentare bibliografică; Bibliografie
locală;
d) Publicaţii periodice;
e) Metodic – Comunicare – Marketing – Programe;
f)
Digitizare – Informatizare;
g) Serviciul Centrul Cultural Interetnic Transilvania. Cuprinde în structura sa următoarele
compartimente: Revista Transilvania; Editură - Tipografie – Legătorie;
h) Financiar – Contabilitate;
i) Resurse umane;
j) Secretariat – Arhivă;
k) Serviciul Administrativ.
În cadrul instituţiei funcţionează un Consiliu de administraţie al Bibliotecii, cu rol consultativ,
condus de către director, în calitate de preşedinte, şi este format din 7 membri: director, contabil şef,
şef birou Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea Informatizată a Colecţiilor, şef Serviciu Centrul
Cultural Interetnic Transilvania, şef Serviciu Administrativ desemnaţi prin Decizie a directorului,
precum şi doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, desemnaţi de acesta.
Tot în cadrul instituţiei, şi tot cu rol consultativ – de această dată în domeniul dezvoltării
colecţiilor şi al activităţilor culturale –, mai funcţionează şi un Consiliu ştiinţific format din 5 membri
cuprinzând bibliotecari, specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi
ştiinţifice, numiţi prin decizia directorului. Această structură are are următoarele atribuţii: propune
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Programul de activităţi cu publicul, propune Programul de cercetare a patrimoniului bibliotecii,
organizează manifestări ştiinţifice în sediu şi în colaborare.
Directorul instituţiei răspunde de organizarea şi funcţionarea Bibliotecii pe baza
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei,
elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Judeţean Sibiu.
Tot pe baza regulamentului amintit, dar şi a Fişei - contract de împrumut a publicaţiilor, sunt
stabilite drepturile şi obligaţiile cititorilor.
A fost elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care se aplică la Biblioteca Județeană
ASTRA Sibiu.
Se află în discuții redactarea Contractului colectiv de muncă.
Se întocmesc/actualizează Contracte de împrumut a publicaţiilor.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Adaptarea periodică a Regulamentului de Ordine Interioară al instituției, actualizări în cazul
unor fișe ale posturilor, ca urmare a modificării sau suplimentării de atribuții, fapt care a dus la
actualizări ale Organigramei și a Statului de funcţii.
3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
În perioada de raportare au fost posibile 4 întruniri ale Consiliului de Administrație al
instituţiei: 23.01.2015, 18.02.2015, 22.05.2015, septembrie 2015.
4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancţionare)
La începutul anului 2015 a avut loc evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților
Bibliotecii, ținându-se cont de o serie de criterii de evaluare, cum ar fi: gradul de realizare a
atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor
desfăşurate, promptitudine şi operativitate, asumarea responsabilităţii, capacitatea relaţională şi
disciplina muncii, adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate.
În luna mai 2015 s-a desfășurat concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post de bibliotecar, în cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Compartimentul
Periodice – Depozit și a unui post de portar în cadrul Serviciului Administrativ. În urma concursului
a fost ocupat doar postul de portar.
În data de 29.09.2015, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a avut loc examenul de
promovare în grade sau trepte profesionale. În urma acestui examen 3 angajați au fost promovați pe o
altă treaptă profesională.
La sfârșitul anului 2015 personalul Bibliotecii a fost în număr de 55 de angajați, iar 2
persoane se află în concediu pentru creșterea copilului.
Pe parcursul întregului an 2015, angajații Bibliotecii au participat la conferințe, colocvii,
cursuri îmbogățindu-și astfel cunoștințelor profesionale. Iată mai jos o serie din aceste întâlniri
profesionale:
a) În data de 23.01.2015 la București a avut loc evenimentul de lansare a proiectului Agora
Culturala@Biblioteca Ta, organizat de ANBBPR - Asociația Națională a Bibliotecarilor și
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Bibliotecilor Publice din România, iar în perioada 23 - 28.02.2015 la Centrul Cultural O. Goga
din București, s-a desfășurat training-ul Diversitate culturală prin tehnica poveștilor digitale –
Digital Storytelling în cadrul proiectului Agora Culturală @ Biblioteca Ta;
b) În perioada 26 - 31.01.2015, la Biblioteca Județeană G. Barițiu Brașov, s-a desfășurat Cursul de
Formare de Formatori 2015 (finanţat de IREX prin Centrul de Formare Regional Brașov);
c) În data de 06.02.2015 la Casa Baiulescu - mansardă din Brașov a avut loc la lansarea primului
raport din România despre deschiderea datelor în domeniul culturii, organizat de către Fundația
pentru o societate deschisă și Asociația MetruCub - Resurse pentru cultură;
d) În data de 20.03.2015, Biblioteca Județeană O. Goga din Cluj a desfășurat proiectul pilot Bătălia
cărților - 2014, organizat în colaborare cu ANBBPR - Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România;
e) Tot la Biblioteca Județeană O. Goga Cluj, dar în perioada 25 - 26.03.2015 s-a desfășurat
Atelierul profesional cu temele: Digitizarea în bibliotecile publice românești – contribuții
românești la Europeana și Activitatea de coordonare metodologică realități și perspective,
organizat de Biblioteca Națională a României în colaborare cu Biblioteca Județeană O. Goga
Cluj;
f) În data de 22.04.2015 la Arsenal Park din Orăștie a avut loc instructajul specific Defend &
Protect Your Business, organizat de S.C. Top Tech S.R.L;
g) Între 06 - 09.05.2015 în localitatea Băile Felix, județul Bihor, s-a desfășurat Conferința ANBPR
de primăvară, cu tema SPACE – Biblioteci Creative și Comunități Conectate, organizată de
ANBPR și Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Bihor, Oradea;
h) Colocviul național Literatura română în sec. al XVIII lea. Schimbarea paradigmei literare.
Colocviul a avut loc în perioada 09 - 10.10.2015 la București, fiind organizat de către Academia
Română, și Institutul de Istorie și Teorie literară G. Călinescu;
i) Conferința ANBPR de toamnă, cu tema Bibliotecarii publici - facilitatori de servicii pentru
comunitate desfășurată în perioada 28 - 29.10.2015 la Centrul pentru Formare Profesională a
Personalului din Industrie din Busteni, județul Prahova. Organizator ANBPR - Asociația
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România;
j) Conferința Națională Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național, ediția a IX-a de la Alba Iulia din
perioada 30 - 31.10.2015, organizată de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia –
Departamentul de Istorie, Arheologie, Muzeologie în colaborare cu Biblioteca Batthyaneum,
Filială a Bibliotecii Naționale a României;
k) Workshop-ul explore.create.share – Makerspace și biblioteci, din perioada 02 - 03.11.2015 de la
Institutul Goethe din București. Organizatori ANBPR - Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România, Institutul Goethe din București și ABR – Asociația
Bibliotecarilor din România;
l) Întâlnirea metodică de informare și formare profesională cu toți bibliotecarii din județ, desfășurată
în data de 15.12.2015, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, având ca teme de discuții: bunele
practici de la/în Biblioteca Municipală din Köln, vizibilitatea bibliotecii și bibliotecarilor din
județul Sibiu, modul de prezentare a colecțiilor/ a cărții pentru copii;
m) 17-18.12.2015, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a avut loc Atelierul de lucru: Analiza
stadiului actual în privința digitizării documentelor în cadrul bibliotecilor publice din România.
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Au participat reprezentanții următoarelor biblioteci din țară: Biblioteca Centrală Universitară
Carol I București, Biblioteca Județeană G. Barițiu Brașov, Biblioteca Județeană O.Goga Cluj,
Biblioteca Județeană P.Istrati Brăila și Biblioteca gazdă.
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări
ale spaţiilor
În Corpul B al Bibliotecii au fost înlocuite echipamentele componente ale sistemului
antiincendiu, s-a amenajat un spațiu pentru Cabinete documentare, având în componență Fondul
Depozitul legal și Fondul Special, iar Compartimentul INTERNET din Foaier a fost reamenajat.
Terasa clădirii a avut parte de o reabilitare a întregului pavaj.
În Compartimentul Adulți din sediul istoric s-a constituit Fondul Mircea Ivănescu și Fondul
de referință.
Filiala Hipodrom a beneficiat de lucrări de renovare care s-au întins pe parcursul a trei luni de
zile.
Lucrările de consolidare, modificare, extindere şi reabilitare la Casa de odihnă şi creaţie
“Andrei Oţetea” din comuna Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu au fost realizate în proporție de 81%
Au început început demersurile pentru întocmirea documentației necesară obținerii de la
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu a autorizațiilor de securitate la
incendiu.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor
organisme de control în perioada raportată. Nu există nici un raport al Comisiei de Audit.
D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al
perioadei raportate:
Din analiza Bugetului de venituri a instituției, în anul 2015 se constată următoarele:
- prezența subvențiilor bugetare de la Consiliul Județean Sibiu, distribuite la Secțiunea de
Funcționare în valoare de 2.874,82 mii lei, iar la Secțiunea de Dezvoltare în valoare de 293,92 mii lei
- chletuieli de personal = 1.558,84 mii lei;
- cheltuieli materiale = 1.556.50 mii lei;
- cheltuieli de capital = 293,92 mii lei
Au fost achiziționate un număr de 16.531 u.b. în valoare de 363.431,31 lei
- dar și obținerea de venituri proprii din servicii tipografice, vânzare publicații, închiriere de spații,
eliberare permise utilizatori, accesul la Internet (peste 1 oră/zi), funcționare “Chinese Corner,
obținându-se resurse financiare în valoare de = 240,00 mii lei.
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
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__________________________________________________________
|Nr. |
Indicatori de performanţă*)
|Perioada|
|crt.|
|evaluată|
|____|____________________________________________|___2015_|
| 1.| Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie +
|
|
|
| venituri - cheltuieli de capital)/nr. de
| 24,27 |
|
| beneficiari
|
|
|____|____________________________________________|________|
| 2.| Fonduri nerambursabile atrase (lei)
|
0
|
|____|____________________________________________|________|
|
76
|
| 3.| Număr de activităţi educaţionale
|____|____________________________________________|________|
| 4.| Număr de apariţii media (fără comunicate de| aprox. |
| 110
|
|
| presă)
|____|____________________________________________ apariții|
| 5.| Număr de beneficiari neplătitori
|
0
|
|____|____________________________________________|________|
| 6.| Număr de beneficiari plătitori**)
|
0
|
|____|____________________________________________|________|
| 7.| Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ |41/40/362|
|
| Frecvenţa medie zilnică
|
|
|____|____________________________________________|________|
| 8.| Număr de proiecte/acţiuni culturale
| 13/38 |
|____|____________________________________________|________|
| 9.| Venituri proprii din activitatea de bază
|
|
|____|____________________________________________|________|
| 10.| Venituri proprii din alte activităţi
| 240 mii|
|____|____________________________________________|________|
*) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanţa
indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei.
**) Nu se aplică în cazul bibliotecilor.

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
1. Viziune
Creatoare, dezvoltatoare şi administrator al valorilor culturale locale, naţionale şi universale,
Biblioteca va asigura în continuare conservarea şi popularizarea patrimoniului propriu prin:
- îndeplinirea sarcinilor de bibliotecă judeţeană, sarcini care îi revin conform legii;
- valorificarea rezultatelor cercetărilor în publicaţii de specialitate;
- extinderea accesului la informare şi educaţie permanentă;
- atragerea mai multor categorii de utilizatori;
- implicarea activă în procesul de cercetare ştiinţifică în domeniul bibliologiei,
biblioteconomiei şi a patrimoniului cultural naţional;
- stimularea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de activităţi şi manifestări
culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi internaţional în parteneriat cu
instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare sau complementare;
- fluidizarea circulaţiei publicaţiilor de interes prin intermedierea activă a schimburilor
interbibliotecare naţionale şi internaţionale;
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- stimularea interesului pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi
publicarea de lucrări de referinţă pentru comunitatea locală;
- implicarea activă în procesul de dezvoltare a Bibliotecii Digitale Europene;
- susţinerea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii resurselor umane, prin accesul
nepreferenţiat şi transparent la perfecţionare profesională continuă a angajaţilor instituţiei.
2. Misiune
Misiunea Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu este de a se menţine cel mai important centru de
informare şi educaţie permanentă din Judeţul Sibiu. Considerăm ca fiind foarte important a se
continua şi intesifica preocupările de a iniţia şi derula proiecte culturale şi ştiinţifice, în afara
activităţilor de bază ale bibliotecii, de dimensiuni variabile, în parteneriat cu membri ai comunităţii
sibiene.
Misiunea Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu este bine definită şi, prin setul de acţiuni propuse,
permite atingerea obiectivelor fundamentale şi specifice ale instituţiei, instituţia erijându-se în una de
importanţă judeţeană, dar de interes naţional. Astfel, prin intermediul structurilor sale funcţionale,
aceasta achiziţionează, prelucrează, prezervă şi valorifică toate tipurile de documente din patrimoniu;
administrează şi pune la dispoziţia utilizatorilor patrimoniul de publicaţii: cărţi, periodice,
manuscrise, carte veche, postincunabule, hărţi, fotografii, materiale audio-vizuale şi documente
electronice; elaborează, anual, bibliografia locală sibiană; dezvoltă servicii de digitizare şi conservare
a documentelor; editează şi tipăreşte publicaţii ştiinţifice şi de creaţie literară prin care se valorifică
patrimoniul judeţean şi naţional; asigură servicii de îndrumare metodică pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice din judeţul Sibiu şi sprijină dezvoltarea acestor biblioteci publice; organizează
Depozitul Legal, constituind principala sursă documentară în ceea ce priveşte cunoaşterea
patrimoniului cultural local.
3. Obiective (generale şi specifice)
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu continuă eforturile de dezvoltare a colecţiilor de
documente şi publicaţii, de valorificare a patrimoniului propriu şi de îmbunătăţire a serviciilor către
public, în conformitate cu obiectivele asumate prin Strategia de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru
perioada 2012 - 2020 (Revizuită, Actualizată şi Completată) - Anexa la Hotărârea nr. 234 / 20
decembrie 2012 a Consiliului Judeţean Sibiu, strategie ce vizează, printre alte obiective strategice
prioritare, şi Valorificarea patrimoniului cultural / istoric al Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu şi
transformarea acesteia în bibliotecă de interes naţional. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în
concordanţă cu resursele materiale şi umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale
instituţiei în perioada 2015-2019 sunt:
- să-şi îndepliniească sarcinile de bibliotecă judeţeană, sarcini care îi revin conform legii;
- să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă;
- să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori;
- să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul bibliologiei,
biblioteconomiei şi a patrimoniului cultural naţional;
- să stimuleze realizarea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de activităţi şi
manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi internaţional în
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parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare sau complementare;
- să acţioneze eficient în sensul fluidizării circulaţiei publicaţiilor de interes prin intermedierea
activă a schimburilor interbibliotecare naţionale şi internaţionale;
- să elaboreze o politică editorială coerentă, având în vedere stimularea interesului pentru
valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări de referinţă
pentru comunitatea locală;
- să se implice activ în procesul de dezvoltare a Bibliotecii Digitale Europene;
- să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii resurselor
umane, prin accesul nepreferenţiat şi transparent la perfecţionare profesională continuă a
angajaţilor instituţiei;
- să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor parteneriate
cu instituţii locale de cultură, şcoli, licee, ONG-uri etc.;
- să organizeze, conform calendarelor anuale referitoare la aniversările culturale, activităţi
pentru comunitatea pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului
bibliotecii în cadrul comunităţii ;
- să intensifice măsurile de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice, precum şi să
implementeze noile tehnologii de informare şi media utile comunicării colecţiilor de
publicaţii din patrimoniul propriu;
- să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii, prin
abordarea
unei politici de marketing şi publicitate eficiente;
- să utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilor şi a celor
culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea
resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi analiza indicatorilor de
performanţă;
- să diversifice sursele financiare necesare modernizării serviciilor;
- consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Instituţia dispune de o colecţie considerabilă de unităţi de bibliotecă care fac parte din
Colecţiile speciale.
Tot ca o contribuţie la proiectul Europeana, vor fi digitizate şi organizate pe o platformă
informatică disponibilă în regim open-source, în perioada 2014-2019, colecţia de documente
iconografice a Bibliotecii (colecţia numără 14.600 de documente iconografice: portrete originale şi
fotografii de grup, în care se regăsesc Mihai Eminescu, Iosif Vulcan, Veronica Micle, Aron
Densuşianu, M. Sadoveanu, O. Goga, O. C. Tăslăuanu, I. Al. Brătescu-Voineşti, Ilarie Chendi,
Victor Eftimiu, Cincinat Pavelescu, Paul Constant, I. Agârbiceanu, abatele Zavoral, C. Noica, E.
Cioran, dar şi aspecte ale vieţii culturale sibiene); următoarea colecţie cuprinsă în proiect ar putea fi
cea de manuscrise şi documente de corespondenţă (atractive şi de interes local ar putea fi cele din
fondul Emil Cioran sau Constantin Noica).
Prin programele propuse se urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie al utilizatorilor
instituţiei prin stabilirea şi menţinerea unei politici coerente de dezvoltare şi completare a colecţiilor
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bibliotecii (conţinut tradiţional şi digitizat) şi prin diversificarea şi modernizarea serviciilor de
bibliotecă, în special a acelor servicii prin care instituţia interacţionează direct cu utilizatorii.
Considerăm că programele propuse în Proiectul de management sunt realiste şi vin în
întâmpinarea aşteptărilor utilizatorilor: stabilirea unei politici coerente de dezvoltare a colecţiilor,
conform principiilor educativ, informativ şi recreativ; modernizarea şi diversificarea serviciilor de
bibliotecă; intensificarea activităţilor de activitate metodică; crearea şi dezvoltarea arhivei digitale a
bibliotecii; intensificarea activităţii editoriale şi ştiinţifice; îmbunătăţirea continuă a imaginii
instituţiei în comunitate; diversificarea activităţilor de animaţie culturală.
5. Strategie şi plan de marketing
A fost schimbată platforma informatică a sit-ului Bibliotecii și a Revistei Transilvania.
Sunt avute în vedere publicarea diverselor articole de popularizare a colecțiilor în presa locală
și națională și a Revistei Transilvania.
În anul 2016 se vor încheia parteneriate cu diverse organizații de cultură și nu numai, pentru
desfășurarea de diverse activități cultural – științifice, se vor promova toate secțiile și
compartimentele Bibliotecii prin realizarea de materiale promoționale, diverse communicate de
presă, postarea acestor informații pe pagina de Facebook a instituției (formatare în noile tendințe
web).
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Programele propuse pentru întreaga perioadă de management sunt următoarele:
- Stabilirea unei politici coerente de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii, conform principiilor
educativ,
informativ şi recreativ;
- Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă;
- Intensificarea activităţilor de activitate metodologică;
- Arhiva digitală a Bibliotecii;
- Dezvoltarea producției și Activitate editorială şi ştiinţifică: TIPOGRAFIA * Editura ARMANIS;
- Îmbunătăţirea imaginii bibliotecii în comunitate;
- Cultură pentru educaţie şi recreere.
7. Proiecte din cadrul programelor:
a) Completarea şi consolidarea colecţiilor de publicaţii ale instituţiei;
b) Menţinerea categoriilor existente de utilizatori şi de a atrage altele;
c) Asigurarea de parametri de calitate în privinţa serviciilor tipice de bibliotecă;
d) Crearea, dezvoltarea și administrarea conţinutului digital, astfel încât instituţia să beneficieze de
o mai bună vizibilitate internaţională;
e) Includerea instituţiei în circuitul ştiinţific, în calitate de creator de lucrări ştiinţifice şi organizator
de manifestări cu caracter ştiinţific;
f) Majorarea vizibilității Bibliotecii;
g) Diversifica activităţilor de animaţie culturală.
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8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management
Valorificarea patrimoniului cultural istoric al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu prin activităţi
editoriale, conferinţe expoziţii tematice și transformarea acesteia în Bibliotecă de interes național
este unul din obiectivele strategice prioritare aflate în Strategia de dezvoltare a Județului Sibiu pentru
perioada 2012-2020 (revizuită, actualizată și completată) – Anexa la Hot. 234/20.12.2012 a
Consiliului Județean Sibiu, strategie ce vizează promovarea și conservarea patrimoniului cultural
aflat în proprietatea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.
De asemena se va urmări asigurarea continuităţii desfăşurării unor manifestări culturale deja
consacrate, precum organizarea Colocviilor Revistei Transilvania (anual), Festivalul Internaţional de
Poezie (anual), Zilele Culturale ale Judeţului Sibiu. Ocazional, vor fi organizate lansări de carte,
expoziţii, simpozioane, festivaluri, etc.
În anul 2016 se va organiza Nocturna Bibliotecilor și în parteneriat cu Fundația PROPIANO, Festivalul Festivalul Național de Pian „Prietenii muzicii - PRO PIANO-ROMÂNIA” (ediţia
a IV-a), iar cu Casa Corpului Didactic Sibiu se va organiza Conferința Națională CDI (ediţia a
VI-a).
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi
atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei:
Limitându-ne la actualul număr de posturi din Organigrama de structură şi Statul de funcţii, luând
în calcul şi evoluţiile contextului legislativ de la această dată, pentru anul 2016 previzionăm
următoarea evoluţie a cheltuielilor de personal: 1854,00 mii lei
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor cu materialele: 1510,00 mii lei
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de capital: 392,00 mii lei;
- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase: 210,00 mii lei venituri din servicii
tipografice și alte servicii.
2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
În următoarea perioadă de management estimăm prezența unui număr de aproximativ 12.500 de
utilizatori.
3. Analiza programului minimal realizat
1. Stabilirea unei politici coerente de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii, conform
principiilor educativ, informativ şi recreativ.
Scopul programului este acela de a completa şi consolida colecţiile de publicaţii ale
instituţiei, publicul ţintă al acestui program fiind alcătuit din persoane şi instituţii care provin din
mediul academic preuniversitar şi universitar, instituţii publice şi mediul de afaceri.
În anul 2015 au intrate în Bibliotecă: donații și achiziții = 23.329 u.b. în valoare de
491.809,68 lei,
din care: achiziții = 16.531 u.b. în valoare de 363.431,31 lei;
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donații = 6.798 u.b. în valoare de 128.378.37 lei.
În anul 2014, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a câștigat un grant de la Fundația Mereu
Aproape. Donația a fost câștigată în urma unui grant aplicat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu,
într-un program lansat de Fundația ”Mereu Aproape” din București. În cazul județului Sibiu, juriul a
agreat formula propusă de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, oferind un număr impresionant de
volume, care va face, de acum înainte, obiectul unei Campanii autentice de promovare a cunoașterii
prin Lectură și dezvoltarea colecțiilor de carte din bibliotecile sibiene, din mediul rural și urban mic,
intitulată motivațional Mereu Aproape de Raftul de Carte.
Volumele, în valoare de 57.600 lei deja au ajuns la publicul din 24 de localități: Gura Rîului,
Marpod, Săliște, Păuca, Slimnic, Biertan, Moșna, Nocrich, Sadu, Micăsasa, Turnu Roșu, Tălmaciu,
Jina, Cristian, Rîu Sadului, Chirpăr, Copșa Mică, Loamneș, Alămor, Șeica Mare, Mediaș, Rășinari,
Săliște, Avrig, iar acțiunea continuă, atât în biblioteci care funcționează, dar și în localități care
doresc înființarea de centre culturale cu bibliotecă.
Raftul Mereu Aproape reprezintă o colecție de cu 55 de titluri din literatura română modernă
și contemporană, ideale pentru lectura de vacanță și lista bibliografiei școlare.
2. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
Scopul programului este acela de a menţine categoriile existente de utilizatori şi de a atrage
altele, precum şi de a obţine un grad de satisfacţie superior în rândul acestora; din publicul-ţintă al
acestui program, pe lângă categoriile amintite, se pune accent şi pe angajaţii instituţiei.
Au fost avute în vedere:
- Planificarea eficientă a operaţiunilor de evidenţă, introducerea ritmică de înregistrări
bibliografice în baza de date (catalogare curentă şi retroactivă). Volume prelucrate în anul 2015 =
14.828 u.b. în valoare de 251.660,53 lei.
3. Intensificarea activităţilor de activitate metodologică
Scopul acestui program este de a asigura parametri de calitate în privinţa serviciilor tipice de
bibliotecă, publicului-ţintă deja amintit adăugându-i-se şi cel al bibliotecilor publice din judeţ.
Întâlnirea metodică de informare și formare profesională cu toți bibliotecarii din județ,
desfășurată în data de 15.12.2015, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a avut ca teme de discuții:
bunele practici de la/în Biblioteca Municipală din Köln, vizibilitatea bibliotecii și bibliotecarilor din
județul Sibiu, modul de prezentare a colecțiilor/ a cărții pentru copii.
Desfășurarea gratuită a unui curs (finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda,
Liechtenstein și Guvernul României) în perioada 27 - 28.04.2015 și în perioada 25.07 - 07.08.2015
împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și Asociația
Culturală REPLIKA: Digital storytelling - Arta de a spune povești folosind cuvinte, muzică și
imagini - Diversitate culturală prin tehnica poveștilor digitale. Scopul acestui curs a fost
permanentizarea serviciului de realizare de povești digitale inspirate din viața comunității, și în
special a minorităților, la bibliotecile publice din județ.
În cadrul programului Biblionet, a fost inaugurate Biblioteca publică din Rîul Sadului.
Aceasta a fost
dotată cu echipamente IT. Totodată s-a acordat consultanță de specialitate pentru un nr. de ……
biblioteci.
4. Arhiva digitală a Bibliotecii
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Scopul acestui program este acela de a crea, dezvolta şi administra conţinutul digital, astfel
încât instituţia să beneficieze de o mai bună vizibilitate internaţională. Publicul-ţintă al acestui
program este constituit din consumatori de resurse electronice proveniţi din întreaga lume.
În ansamblul său, programul:
- contribuie la protejarea patrimoniului propriu (publicaţiile incluse în arhiva electronică nu
vor mai fi împrumutate decât în cazuri excepţionale, evitându-se astfel accelerarea gradului de uzură
a acestora);
- contribuie la dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor de bibliotecă, constituind şi instrument
de schimb interinstituţional;
- asigură accesul la informaţie la distanţă în regim “self-loan”
- constituie sursă de venituri proprii.
4.1. Valorificarea fondului de carte veche, a colecției de publicații periodice și a colecțiilor
speciale ale instituției s-a realizat în proporție de 112,37 % prin digitizarea a 11.237 pagini. În acest
sens, documentele digitale au fost publicate pe pagina WEB a instituției și puse la dispoziția
utilizatorilor interesați.
4.2. Dezvoltarea producției și platformei editoriale și retehnologizarea tipografiei și legătoriei.
Prin implementarea proiectului, în parteneriat cu instituţiile sibiene publice şi private care
desfăşoară activităţi editoriale, vor fi disponibile utilizatorilor, în regim de acces deschis şi contracost, lucrările din literatura ştiinţifică şi cea de creaţie literară curente. Costurile de implementare ale
proiectului vor fi foarte reduse, investiţia majoră fiind asigurată în cadrul programului Arhiva digitală
a Bibliotecii.
5. Dezvoltarea producției și Activitate editorială şi ştiinţifică
TIPOGRAFIA * Editura ARMANIS
Dezvoltarea producției și activitate editorială şi ştiinţifică la Editura Armanis, editura
Bibliotecii
Scopul programului este dezvoltarea editorială, includerea instituţiei în circuitul ştiinţific, în
calitate de creator de lucrări ştiinţifice şi organizator de manifestări cu caracter ştiinţific.
Lucrări interne:
- reeditarea unei ediții anastatice a celor 3 volume ale Enciclopediei Române (1898, 1900,
1904) - prima enciclopedie românească.
- un volum complementar Enciclopediei, Corespondența Biroului Redacțional de la Sibiu
cu colaboratorii, volumul 1: 1895-1896, îngrijit de Vasile Ciobanu și Alexiu Tatu, în
colecția Din Documentele ASTREI, nr. 1.
- Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918, sub coordonarea lui Alexiu Tatu, Silviu Borș și Bogdan Andriescu.
- al II-lea volum al antologiei Spune-mi o poveste despre satul tău!
- Calendarul cultural pentru anul 2015.
6. Îmbunătăţirea imaginii bibliotecii în comunitate
Scopul programului este acela de a creşte vizibilitatea bibliotecii, cel puţin la nivel local, şi de
a stabili, pe baza analizei sondajelor, direcţiile de acţiune în privinţa creşterii nivelului de satisfacţie a
utilizatorilor existenţi, precum şi de a atrage noi categorii de utilizatori.
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Un obiectiv important este transformarea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu în bibliotecă de
interes național. Astfel, în urma demersurilor întreprinse a avut loc clasarea Corpului A ca monument
istoric de clasa A, având codul nr. SB-II-m-A-21068, emis prin Ordinul Ministerului Culturii nr.
2560/07.11.2013.
7. Cultură pentru educaţie şi recreere
Scopul programului este acela de a diversifica activităţile de animaţie culturală, având ca
public-ţintă, în special, elevi din sistemul de învăţământ preuniversitar sibian, dar şi comunitatea
sibiană în ansamblul său.

Manager
Silviu Borș
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