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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017

VIZIUNEA BIBLIOTECII JUDEȚENE SATU MARE
Biblioteca Judeţeană Satu Mare va deveni cel mai important centru cultural,
de informare și dezvoltare personală, de păstrare a memoriei şi promovare a
identităţii locale, de socializare, accesibil tuturor.
Personalul bibliotecii va furniza servicii de calitate, corespunzătoare nevoilor
comunităţii locale și județene, valorificând la naximum spațiul în care își desfășoară
activitatea și toate resursele financiare, materiale și logistice de care dispune.
OBIECTIV GENERAL
Transformarea Bibliotecii Județene Satu Mare într-un veritabil centru cultural,
de informare, de socializare și învățare pe tot parcursul vieții care furnizează
comunităţii servicii profesioniste, adaptate la cerinţele societăţii, într-un spaţiu plăcut
și multifuncţional.
MISIUNEA BIBLIOTECII
Biblioteca Județeană Satu Mare își propune să contribuie la dezvoltarea
dialogului multicultural și multietnic, să valorifice patrimoniul local și să asigure
comunității sătmărene un cadru propice pentru informare, lectură, studiu, educație pe
tot parcursul vieții și pentru socializare și recreere.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare îndeplinește funcţii specifice, cu atribuţii și
activităţi polivalente în domeniile informării, documentării, cercetării, lecturii, asimilării
tehnologiilor IT, comunicării, socializării şi petrecerii timpului liber, precum şi în cele
educaţionale şi cultural-artistice. În îndeplinirea acestor funcţii, Biblioteca Județeană
Satu Mare conlucrează cu autorităţille administraţiei publice, promovând şi servind
politicile, programele şi proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul comunităţii locale
și județene. În calitate de instituție subordonată Consiliului Județean Satu Mare,
participă activ la proiectele culturale inițiate de autoritatea tutelară.
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PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE BIBLIOTECII JUDEȚENE SATU MARE:
Colecționează toate categoriile de documente strict necesare organizării
activității de informare și lectură la nivelul comunității locale și județene;
Coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului Satu Mare;
Elaborează bibliografia locală curentă, alcătuiește baze de date și asigură
servicii de informare comunitară și activități culturale;
Îndeplinește și funcția de bibliotecă municipală pentru municipiul Satu Mare.
PERSONALUL BIBLIOTECII
În cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare și-au desfășurat activitatea în anul
2016, 36 de angajați, din care 28 reprezintă personal de specialitate.

Începând cu data de 1 iulie 2017, activitatea Bibliotecii Județene Satu Mare este
structurată pe următoarele servicii și compartimente, ca urmare a modificării
organigramei și a statului de funcții, precum și a Regulamentului de Organizare
și Funcționare, prin Hotîrârea Consiliului Județean Satu Mare Nr. 137 din 2017:
- Serviciulcomunicareacolecțiilor, relații cu publicul, activitateaculturalășirelația
cu mass-media, cuprinzând Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”;
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Compartimentul „Biblionet”; Secția de împrumutpentruadulți; Secția de
împrumutpentrucopiișitreifiliale de cartier.
Serviciuldezvoltare,
evidențășiprelucrareinformatizată
a
colecțiilor;
Asistențămetodicășiformareprofesională; Fond de patrimoniu, carte rară,
cercetare, conservare, cuprinzântCompartimentulbibliograficșiCentrul de
InformareComunitară
(CIC);
Birouldezvoltare,
evidențășiprelucrareinformatizată
a
colecțiilor;
CompartimentulasistențămetodicășiformareprofesionalășiCompartimentul
Fond de patrimoniu, carte rară, cercetare, conservare;
- Compartimentulinformatizare;
- Compartimentulfinanciar-contabil, buget;
- Compartimentulachizițiipublice, juridicșiresurseumane;
- Compartimentuladministrativ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2017

2.743.945 lei

% din total

I.

Finanțare bugetară CJSM

2.731.877

99,5%

II.

Venituri realizate din donații (valoarea
publicațiilor donate)

12.068

0,5%

FINANȚAREA BIBLIOTECII
Total cheltuieli, din care:
•Cheltuieli de personal (salarii,
contribuții sociale, participarea la
cursuri de formare profesională,
deplasări, diurne)
•Alte cheltuieli materiale, din care:

2017
2.731.877
1.828.904

902.973,
din care:

•Chirii

646.376

•Achiziția de carte

129.279

•Activitatea culturală

11.097

•Alte cheltuieli materiale cu bunuri
și servicii

116.221

100,00%
66,90% din total buget

33,10% din total buget,
din care:
71,60% din totalul
cheltuielilor materiale
14,30% din totalul
cheltuielilor materiale
1,23% din totalul
cheltuielilor materiale
12,90% din totalul
cheltuielilor materiale
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2018
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Cheltuieli de
personal

Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital

2018

UTILIZARE ȘI UTILIZATORI
Utilizatorii bibliotecii

Utilizatorii bibliotecii

2016
2454

2017
3237

+783

1117

2057

+940

1337

1180

-157

Utilizatori activi, din care:
Utilizatori noi înscriși
Utilizatori vizați
Creșterea numărului de utilizatori activi și a numărului de utilizatori noi înscriși
se datorează, în primul rând capacității organizaționale a instituției de a genera
programe și activități de calitate, destinate unui public eterogen și a politicii de
achiziție a documentelor din producția editorială curentă orientată către necesitățile
de lectură și studiu ale publicului. În selecția documentelor avute în vederea
achiziției, criteriul calității a prevalat în fața criteriului cantității.
Un factor decisiv în procesul de sporire a numărului de utilizatori care
apelează la serviciile bibliotecii publice îl constituie eliminarea taxei pentru
eliberearea și/sau vizarea permisului de utilizator, iar menținerea taxei „pe uitare”,
adică penalitățile aplicate pentru nerestituirea la termen a documentelor
împrumutate, a avut ca efect responsabilizarea și disciplinarea cititorilor.
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Utilizarea bibliotecii. Vizite la bibliotecă
Vizite la bibliotecă

2017
84.557
54.699
29.858

Total vizite, din care:
Vizite directe
Vizite la distanță (pagina web, catalog online, servicii telefonice,
fax, poștă, e-mail)
Vizite la servicii și evenimente externalizate

1.676

Difuzarea documentelor
DIFUZAREA DOCUMENTELOR
Total documente difuzate, din care:
Cărți și periodice legate
Publicații seriale (ziare, reviste, anuare)
Alte categorii de documente (documente audio vizuale, baze
de date, documente grafice, cartografice, albume de artă,
muzică tipărită, manuscrise etc.)

2017
115.250
80.455
15.170
19.625

Activitatea culturală: expoziții tematice, de promovare a colecțiilor și fotodocumentare; evenimente, programe și activități culturale, educative, de
informare și de promovare cărții și a serviciilor de bibliotecă
ACTIVITATEA CULTURALĂ
Programe, evenimente și activități culturale, educative și de informare;
campanii de promovare a cărții, lecturii și serviciilor oferite de bibliotecă
Expoziții și vitrine de carte
Nr. de participanți direcți la programe și evenimente

2017
420
405
10.527

Cele mai importante evenimente culturale, educative și de informare derulate
în anul 2017: „Anul editorial sătmărean”, ediția a XVIII-a, „Pedalez pentru bibliotecă”,
ediția a V-a; Conferințele motivaționale pentru tineri „BookLand Evolution”;
Confesiunile cărturarului; Maratonul poveștilor”; „Citește și dă mai departe la schimb
de carte”; „Nocturna bibliotecilor”; „Săptămâna națională a bibliotecilor”; „Școala
bunelor maniere”; „BiblioVacanța”; „O oră de poveste”; ateliere de quilling, origami și
teatru de umbre; „Colindul bibliotecii”; „80 de ani de la inaugurarea Aeroportului Satu
Mare”; numeroase expoziții foto-documentare, lansări și prezentări de carte,
evenimente prilejuite de Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului, Ziua Națională a
României, Ziua Culturii Naționale, precum și evenimente omagiale sau comemorative
în cinstea unor personalități istorice și culturale locale etc. La evenimentele
organizate au fost înregistrați 10.527 de participanți.
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Activitatea Compartimentului Colecții speciale și fond de patrimoniu, cercetare,
conservare:
Manisfestări, prezentărippsşiexpozițiiorganizate:
S-a asiguratvalorificareaşicercetareaştiinţifică a patrimoniului cultural
naţionalînvedereaaccesuluidemocratic la cultură; s-a asiguratprelucrareafondului de
patrimoniu; s-au pus la dispoziţiautilizatorilorsurse de informare.
S-au pus la dispoziţiautilizatorilorsurse de informare bibliograficădincolecţie.
Cărţilesolicitateaufostdinurmătoareledomenii: istorielocală (monografii ale judeţului,
oraşului, anuare ale şcolilor), lucrăripublicate de autorisătmăreni, istorieeclesiastică,
lucrări cu caracter religios, schematisme, istorieşigeografie, periodice publicate la
Satu Mare, dicţionare, lucrări de heraldică, literaturăaparţinândunorscriitoridin Satu
Mare.
S-a continuatprelucrareafonduluiNaeAntonescu.
S-a completatbibliografialegată de activitatea lui NaeAntonescu.
S-a continuataranjareafondului de carteveche (sec. al XIX-lea – începutul
secolului XX).
S-a continuatprelucrareapublicaţiilorsătmărene (tipărituridespre Satu Mare
saueditateşitipăriteîn Satu Mare) existente încolecţie.
S-a continuatașezarea la raftșicercetareapublicaţiilor periodice dinsecolul al
XIX-lea.
S-a continuataranjareaalfabetică pe localităţişiinstituţii a anuarelorşcolare
dinfond.
S-a
continuatprelucrareabibliograficăînsistemautomatizatşicercetareacărţiistrăinevechi
din secolul al XVIII-lea.
Numărul utilizatorilor înscriși pe anul 2016: 73.
S-au publicat peste 30 de studii şi articole de specialitate în reviste sătmărene
(„Eroii Neamului”, „Mărturii culturale”, „Satu Mare. Studii şi comunicări”,), dar şi din
afara judeţului: „Biblioteca” (Bucureşti), „Certamen” (Societatea Muzeului Transilvan
din Cluj-Napoca), „Transilvania” (Sibiu), „Libraria” (Târgu-Mureş), „Flori de crin”
(Şimleu Silvaniei), „Acta Mvsei Porolissensis”, „Caiete silvane” (Zalău).
A fost acordat sprijin utilizatorilor care doresc să realizeze monografii ale unor
localităţi din judeţul nostru.
Contribuții la organizarea următoarelor evenimente:
- 31 ianuarie 2017, „VasileLucaciu – Ecouri literare”, în colaborare cu Clubul
Creatorilor „Afirmarea”, Trupa „Artis”.
- 9 februarie 2017, lansareavolumuluiPe urme de eroi de Voicu Șichet
- 16 februarie, prezentarea revistei „Eroii Neamului” la Baia Mare
- 27 februarie, lansareacărțiilui Alexandru Zotta, Intermitențe critice, vol. III.
- 13 martie, vizită prof. Cristina Gherman, teză doctorat „Nae Antonescu”
- 14 martie 2017, lansarea volumului Mihaelei Grigorean, Un periplu al
frumuseții în Țara Oașului – Împletitul miresei.
- 20 martie, redactareatextuluipentruaniversarea a 65 de ani de la înființarea
Bibliotecii Municipale Carei
- 21 martie, prefață la volumul aniversar, Mihai Sas,
- 27 martie, lansareavolumuluiÎn vâltoarea vieții, scris de Mihai Sas, lansat cu
ocazia aniversării a 85 de ani de viață.
- 30 martie, răspuns (scanarecotidian „Szatmári Hirlap”, 1983) pentru Biró Ivett.
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7 aprilie 2017, prezență la Simpozionul Științific Internațional organizat de
către Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad, Filiala Satu Mare, Valorificarea
cercetării științifice – condiție a dezvoltării locale subtenabile, ediția a II-a, cu
lucrări în cadrul secțiunii „Istorie şi societate, educaţie şi cultură, religie şi
tradiţii şi dezvoltare suistenabilă”: dr. Viorel Câmpean, Neamul Demienilor,
contribuții la dezvoltarea părților sătmărene și drd. Marta Cordea, Figuri
reprezentative ale deputaților români din nordul Transilvaniei în Dieta de la
Pesta (1848-1849, 1861).
- 19 aprilie, Scanarefotografiipentru conf. univ. dr. Alexandru Zotta.
- 24 aprilie, dublălansare de carte Carol C. Koka
- 27 aprilie, participare la emisiuneînplatoul „Informația” TV, Satulromânesc
- 27 aprilie, lansare de carte, Petru Ștefănescu, Gheorghe Iancu, Aurel Pop,
Industria sătmăreană a lemnului și mobilei.
- 3 mai, articolîn „Gazeta de nord-vest”, Satu Mare, Unicat în România,
Decretum Gratiani este cea mai veche carte aflată în colecția Bibliotecii
Județene, preluat de pe site-ul Bibliotecii Județene Satu Mare.
- 5 mai, In Memoriam Prof. univ. dr. Gavril Ardelean – fondator al
învățământului universitar sătmărean, la 75 de ani de la naștere.
- 25-26 mai, Viena, Peurmele memorandiștilor
- Mai, contribuții, Marta Cordeași Viorel Câmpean în volumul Alexandru Zotta –
75, ediție îngrijită și editată de dr. Aurel Pop, Satu Mare, Editura Citadela,
2017.
- 5 iunie, dezvelire monument pentru Eroii Neamului la Someșeni
- 8 iunie, expozițiedocumentarădedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea
memorandistului Antoniu Băliban
- 8 iunie, decernareatitlului de cetățean de onoare al comunei Apa poetului Emil
Matei. Moderator
- 9 iunie, emisiunededicatăevenimentului dedicat lui Antoniu Băliban la
Informația TV
- 18 iunie, lansareavolumuluiDindeștiu Mic – monografie scris de Ioan Ciarnău
- 29-30 iunie 2017, Sesiuneaanuală de comunicări științifice, Muzeul Civilizației
dacice și romane Deva.
- 11-16 iulieȘcoala de Vară, prezentare Valea Măriei, Emanciparea
- 20 iulielansarecărțiiCrucișor, la răscruce de vremuri
- 22 iulieArdud, prezentareMădărasul şi personalităţile sale
- 3 septembrie, dezvelire de monument la Supuru de Jos
- 11 septembrie, 80 de ani de la inaugurarea Aeroportului Satu Mare
- 12 septembrie, dezvelire de placă în memoria lui Dorin Sălăjan la Sărvăzel
- 29 septembrie, Moştenirea Gheorghe Bulgăr (scanare și ordonare a fondului
de cărți donate de către Liviu Bulgăr, fiul eminescologului)
- 29 septembrie, Confesiunilecărturarului. Gheorghe Gheorghiade
actualitateasm.ro/stiri/82411-program-bogat-la-cea-de-a-viii-a-editie-a-nocturneibibliotecilor-la-biblioteca-judeteana-satu-mare/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/nocturna-bibliotecilor-la-satu-mare/
- 15-16 octombrie 2017, AdunareGenerală „ASTRA” la Carei. Am prezentat
lucrările: Iacob Brendușian, un sătmărean în primele rânduri ale ASTREI,
Profesorul Gavril Barbul, un fruntaș al ASTREI sătmărene
- 24 octombrie 2017, Turţ, „Școala altfel”
- 25 octombrie 2017, cuvântare la MonumentulErouluiroman
- 26-27 octombrie 2017, Alba Iulia, simpozion
-
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31 octombrie 2017, Moștenirea Gheorghe Bulgăr, prezentare Powerpoint,
clasele a XI-a și a XII-a de la Liceul de Artă Satu Mare
- 1 noiembrie, CărțileReformei, 500 de ani de la Reforma lui Martin Luther,
prezentare Powerpoint, clasa VIII-a Școala Generală Doba
- 7 noiembrie, lansarea volumului De la nord la sud de Dan Marius Cosma
- 17 noiembrie, lansarea la Oradea a volumului Patru decenii în slujba
documentului. In memoriam Bujorel Petru Dulgău, ediție îngrijită de Mihai
Georgiță, Augustin Țărău, Radu Milian, Oradea, Editura Arca, 2017.
- 23 noiembrie, lansare carte Ioniță G. Andron, ediție îngrijită de Ștefan Haiduc
Lansarea volumului Părintele dr. Vasile Lucaciu în revista sătmăreană „Eroii
Neamului”, volum îngrijit de Voicu Șichet, București, Editura Academiei Române,
2017.
- 10 decembrie, lansareaînbiserica românească din Mădăras a volumului
Mădăras. Contribuție monografică
- 12 decembrie, lansareavolumuluiOvidiu T. Pop, Jurnalul unui... mathematician
- 18 decembrie, lansarea volumului Ciubotă, Viorel; Câmpean, Viorel; Sălceanu,
Mihaela, De la Gidani la Sătmărel. Contribuții monografice, Satu Mare, Editura
Citadela, 2017.
- 20 decembrielansareavolumului Marta Cordea, Priviri retrospective, Satu
Mare, Editura Citadela, 2017.
-

Livrări de cursuri / ateliere de formare pentru bibliotecari și membri din
comunitate:
Având și rol de for metodologic pentru bibliotecile din sistemul județean de
biblioteci publice, o parte din activitățile instituției au fost orientate spre oferirea de
consultanță bibliotecarilor publici din județ în sensul de a susține circuitul informațiilor
și cunoștințelor dedicate pregătirii profesionale, diseminării exemplelor de bune
practici și a încurajării activităților și serviciilor de bibliotecă. În acest sens, au fost
întreprinse 46 de vizite la bibliotecile publice din județ, prin care s-a urmărit, printre
alte aspecte, și punerea în practică, în mod unitar, a legislației de bibliotecă și a
normelor metodologice și biblioteconomice. Totodată, mulți bibliotecari sătmăreni au
beneficiat de sprijin în relația cu autoritățile locale în ceea ce privește promovarea în
grade și/sau trepte profesionale, recunoașterea importanței sociale a profesiei și
promovarea drepturilor profesionale.
Peste 3.000 de persoane – bibliotecari din bibliotecile publice, dar și membri ai
comunității locale și județene – au beneficiat de facilitățile oferite de bibliotecă și au
participat la colocvii, seminarii, ateliere profesionale, cursuri gratuite de limba engleză
și de educație financiară, precum și alte forme de dezvoltare profesională și
personală.

Alte servicii oferite membrilor comunității locale și județene:
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TOTAL
2017
Alte servicii oferite
Repartizarea serviciilor după tipuri
Nr. sesiuni OPAC
Nr. sesiuni Internet
Nr. referințe prin e-mail
Nr. livrări documente electronice
Nr. seseiuni de instruire a utilizatorilor
Nr. rezervări de titluri
Nr. informații oferire
Nr. informații și bibliografii oferite
Documente imprimare și copiate pe hârtie (nr. pagini)
Nr. programe și evenimente culturale
Nr. expoziții
Împrumut interbibliotecar
Titluri solicitate
De la alte biblioteci
De alte biblioteci
Titluri primite
De la alte biblioteci
De alte biblioteci

15776
14331
768
1234
10620
695
34588
3915
9113
420
405
47
46
38
9
29
10
1

Achiziția, prelucrarea și evidența informatizată a colecțiilor.
În decursul anului 2017 au fost adăugate în colecții 7.062 de unități de
bibliotecă, (cărți, documente audio vizuale și publicații seriale; 5.020 din finanțare
bugetară; 2042 din surse extrabugetare), în valoare totală de 141.347 lei (129.279 lei
din finanțarea bugetară și 12.068 lei din donații de la persoane fizice și juridice, din
proiecte și prin intermediul schimbului interbibliotecar intern și internațional).
Biblioteca Județeană Satu Mare deține colecții cu caracter enciclopedic,
acoperind toate domeniile cunoașterii și întreaga sferă a activităților și preocupărilor
umane. La finele anului 2017, colecțiile gestionate de bibliotecă numără 428.052 de
documete, repartizate în colecții de bază – destinate studiului în incinta bibliotecii, în
spațiile de lectură special amenajate; colecții uzuale – destinate împrumutului la
domiciliu, în condițiile legii și a regulamentelor specifice aplicabile și colecții speciale,
carte veche și rară, fond de patrimoniu – destinate studiului, cercetării și valorificării
științifice.

În paralel cu activitățile dedicate publicului s-au desfășurat următoarele:
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•
•

•

•
•

S-a continuat procesul de introducere retrospectivă a documentelor, prin
utilizarea modulului catalogare –TinRead, la Filiala nr. 1 și Secția de
împrumut pentru adulți, Sala de lectură;
S-au efectuat operațiuni de scoatere din gestiune a documentelor casate
în urma inventarierii la Secția de împrumut pentru adulți, Filialele de
cartier, Secția de împrumut pentru copii, prin operarea pe fișele de
catalog și în softul de bibliotecă TinRead - evidența publicațiilor;
S-au făcut propuneri pe liste de casare a publicațiilor uzate fizic și / sau
moral la Secția pentru copii și cele trei filiale de cartier și, în urma
aprobării, au fost urmate toate procedurile și operațiunile
biblioteconomice în vederea eliminării din colecții;
S-a demarat o amplă campanie de recuperare / înlocuire a cărților
nerestituite ori găsite lipsă la inventarele periodice;
A fost finalizat procesul de barcodarea publicațiilor la Secția de împrumut
pentru copii și, parțial, la Filiala nr. 1;

Relația cu mass-media se poate caracteriza prin cuvinte apreciative, proiectele,
programele și evenimentele inițiate de Biblioteca Județeană Satu Mare fiind larg
mediatizate, atât în presa locală și regională, cât și de unele posturi de radio cu
acoperire națională. Reprezentanți ai bibliotecii au participat la numeroase interviuri
și emisiuni radio sau televizate.

MANAGER,
Istrăuan Lacrima Camelia

DIRECTOR ADJUNCT,
Horotan Paula-Maria

Material realizat în baza rapoartelor de activitate
generate prin intermediul softului de bibliotecă TinRead și
a informațiilor furnizate
de către angajați ai diferitelor servicii și compartimente
din cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare.
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