BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “OCTAVIAN GOGA”
Biblioteca Judeţenă “Octavian Goga” Cluj, instituţie
aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, este o
bibliotecă modernă, care de curând beneficiază de un nou
edificiu, special construit pentru o bibliotecă publică.
Investiţia pentru construcţia sediului nou a fost susţinută
integral de către Consiliul Judeţean Cluj. Activitatea
bibliotecii este orientată cu precădere spre utilizatori şi
satisfacerea nevoilor lor. Această instituţie se
individualizează în contextul cultural clujean printr-o
atitudine dinamică, proactivă şi receptivă la nou.
În prezent biblioteca are trei puncte de servicii
destinate publicului situate în cartierele mari ale
municipiului, oferind celor peste 318.000 locuitori ai
municipiului Cluj-Napoca şi celor peste 700.000 locuitori ai
judeţului Cluj, servicii şi facilităţi moderne, adaptate
nevoilor actuale de informare, lectură şi loisir.
Sediu modern
Sediul central al bibliotecii este situat în Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanţilor nr. 104. În
această clădire modernă funcţioneză mai multe secţii deschise clujenilor iubitori sau doritori de
carte - secţia pentru copii, situată la parterul clădirii în aripa de est; secţia de împrumut pentru
adulţi, situată pe trei etaje, doi, trei şi patru, aripa de est; secţia de artă, aflată la etajul cinci, aripa
de est; sala de referinţe, situată la parter, aripa de vest; American corner, dezvoltat printr-un
parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, aflat la etajul unu, aripa de vest; sălile de lectură şi
informare, situate la etajele, doi, trei şi patru, aripa de vest şi sala media, aflată la etajul şapte.
Secţii în cartierele municipiului Cluj-Napoca
Facilităţilor oferite de sediul central li se adaugă cele pe care clujenii le pot regăsi în
cartierele municipiului Cluj-Napoca. Filiala „Traian Brad”, situată în Mănăştur, cel mai mare
cartier al oraşului, funcţionează practic ca o bibliotecă independentă, având în componenţă secţii
de împrumut destinate adulţilor, secţia pentru copii precum şi o sală de lectură şi informare.
Filiala Zorilor, reorganizată şi modernizată recent oferă publicului o colecţie de aproximativ
40.000 de documente. În toate secţiile bibliotecii se organizează activităţi de valorificare şi
promovare a colecţiilor, activităţi culturale şi educative, activităţi de loisir, activităţi de sprijinire a
învăţării pe tot parcursul vieţii, organizate de către bibliotecă împreună cu partenerii din
municipiul Cluj-Napoca.

Rol de coordonare la nivel judeţean
Biblioteca derulează şi activitatea de asistenţa metodică şi de specialitate pentru
bibliotecile publice din judeţul Cluj, în cadrul căreia pentru bibliotecarii din judeţ se organizează
întâlniri profesionale, se fac cursuri pentru scrierea de proiecte, se organizează activităţi culturale
şi de promovare a lecturii.
Bibilioteca mobilă
În urma unui parteneriat încheiat în cadrul cooperării dintre judeţul Cluj şi Departamentul
Allier din Franţa, Consiliul Judeţean Cluj, prin Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” a lansat
un proiect de Bibiliotecă Mobilă în judeţul Cluj. Acesta funcţionează ca o bibiliotecă itinerantă, cu
ajutorul unui bibliobus, care se deplasează periodic în diverse locaţii pentru a facilita accesul la
carte a locuitorilor din zonele respective. În municipiul Cluj-Napoca sunt deserviţi în acest mod
locuitoriidin cartierele grigorescu, Someşeni, Gară şi Dâmbu Rotund. De asemenea, prin acest
serviciu se asigură accesul la carte a locuitorilor din comunele judeţului. Serviciul este organizat în
cadrul Bibliotecii "Octavian Goga" , ca departament de sine stătător şi pune la dispoziţia
publicului, pentru început, o colecţie de 25.000 de documente formată din cărţi cu caracter
enciclopedic, documente electronice, documente pentru învăţarea limbii franceze, a altor limbi
străine, şi documente audiovizuale. Activitatea de înscriere a utilizatorilor, de împrumut şi
restuituire a documentelor se desfăşoară automatizat, serviciul beneficiind de toate dotările care
pot facilita aceste opoeraţiuni şi care asigură bibiliotecii mobile un aport înalt de calitate şi
eficienţă.
Programele de educaţie permanentă
O atenţie deosebită se acordă atragerii copiilor spre carte. Acţiunile desfăşurate de către
bibliotecă, prin programe specifice, au în vedere atât scolarii de vârstă mică, cât şi elevii şi tinerii
integraţi în parcursul şcolar. În cadrul acestor programe secţiile pentru copii ale bibliotecii au
realizat în 2009, de exemplu, 445 activităţi cultural-educative la care au participat 9710 elevi şi
cadre didactice. Printre acestea se regăsesc programe de genul: Să învăţăm împreună istoria,
Tainele anotimpurilor, Cu cartea la cei mici, Cu Martinică la bibliotecă, Educaţie prin lectură,
Mari civilizaţii ale lumii, Hai să fim prieteni, Micii actori, Micul astronom, Tinerii ecologişti,
Ne jucăm şi învăţăm, Ideoteca - Clubul piticilor, Cititorii de mâine, Scriitorul lunii - Cu cine-mi
împart luna mea de naştere?, Descoperă fascinaţia cărţilor, InfoNet pentru copii, Programe de
vacanţă, Cercul de Origami şi Cenaclul literar „Traian Brad”.
Proiecte cu finanţare externă pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă
Proiectul ENTITLE - Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării
pe tot parcursul vieţii. Metodele de evaluare ale activităţilor derulate în bibliotecă, recomandate
prin acest proiect, sunt aplicate în secţiile pentru copii ale bibliotecii şi au fost recomandate la
Conferinţa ENTILE tuturor bibliotecilor publice din România

Proiectul european- Europeana Local (fost EDLocal) - Biblioteca digitală
europeană locală - a demarat la 1 iunie 2008. În cadrul activităţilor proiectului au fost digitizate
peste 1500 de documente şi se lucrează la descrierea bibliografică a acestora. În acelaşi timp au
fost organizate două întâlniri cu partenerii naţionali. În cadrul programului de colaborare cu
Mediateca Departamentului Allier, Franţa s-a desfăşurat o misiune de formare profesională, în
perioda 8-12 septembrie 2008. Vizitele cu bibliobusul la bibliotecile publice din judeţ se derulează
începând cu luna septembrie 2008.
Proiectul de colaborare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale.
Potrivit protocolului de colaborare încheiat între cele două instituţii, publicaţiile trimise de OMPI
cu titlu gratuit - cărţi, broşuri, periodice, documente electronice (CD-uri, DVD-uri) etc. - vor fi
puse la dispoziţie în mod gratuit, în programul de lucru al bibliotecii (luni: 13.00-20.00, marţivineri: 8.00-20.00, sâmbătă: 8.00-16.00), în cel mai scurt timp de la primirea lor.
Programul Biblionet-Lumea în biblioteca mea. Prin Programul Biblionet se va
realiza o reţea de centre în bibliotecile publice din judeţul Cluj, dotate cu calculatoare şi alte
echipamente IT pentru accesul publicului la informaţie şi cultură.
Ce oferă biblioteca cititorilor săi
peste 760.000 documente: carte, periodice, documente audiovizuale, documente
electronice şi alte tipuri de documente;
un catalog electronic cu 647.038 de înregistrări catalografice în softul integrat de
bibliotecă Tinlib;
reţea Intranet între sediul central şi filiale;
acces Internet pentru public;
68 staţii de lucru pentru utilizatori;
220 locuri pentru lectură şi consultare pe loc a documentelor;
acces liber la colecţiile uzuale în proporţie de 95 %;
permis de intrare cu valabilitate 5 ani;
acces liber la toate titlurile colecţiei la: Secţia pentru adulţi, Secţia de artă, Sala de
referinţe, sălile de lectură şi informare, American Corner;
acces la colecţii valoroase de referinţă şi documente multimedia prin Serviciul de
bibliotecă mobilă în judeţul Cluj;
facilităţi oferite persoanelor aflate în dificultate prin servicii externe de bibliotecă;
activităţi de voluntariat.

Evenimente culturale tradiţionale găzduite de Bibliotecă
 manifestarea anuală „Zilele bibliotecilor de cartier”
 Scriitori clujeni la bibliotecă
 S-a iniţiat în parteneriat cu Facultatea de Litere un program de dezbateri publice,
seminarii şi ateliere de cercetare: Meseriile cărţii.
 Ziua mondială a cărţii pentru copii










Poze

Anul editorial clujean a reuşit să îşi atingă obiectivul propus, acela de a încuraja
editorii şi tipografii clujeni să contribuie cu toate documentele publicate la
dezvoltarea colecţiei Depozitului Legal Local, precum şi de a valorifica munca de
cercetare bibliografică referitoare la judeţul Cluj.
concursuri cu premii pentru elevi dedicate Zilei Europei
Concursul de desene „Eroii cărţilor citite”
Ziua mondială a jocului - 29 mai
expoziţii de fotografie artistică
expoziţii de pictură
expoziţii de carte

