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ANUARUL STATISTIC DE BIBLIOTECĂ 

 

 

Date utilizate în statistica efectuată pe anul 2014 

 

Statistica efectuată pe anul 2014 a utilizat următoarele date importante 

care au stat la baza  măsurătorilor și indicatorilor de performanță 

calculați: 

 Populația mun. Focșani: 95169 locuitori 

 Populația județului Vrancea: 393303 locuitori 

 Populația orașelor: 

 Adjud: 20587 locuitori 

 Mărășești: 13466 locuitori 

 Odobești: 9619 locuitori 

 Panciu: 9434 locuitori 

 Număr total de personal: 35 

 Număr personal de specialitate: 28 

 Număr total de documente în colecțiile BJDZ  la 31 dec. 2014:  217751 

 Număr total de documente achiziționate: 7407 ( din care 6844 cărți, 

periodice 290, și documente audio vizuale  273)  

 Total utilizatori înscriși în perioada 2010– 2014: 12311 

 Număr utilizatori înscriși in anul 2014: 2291 

 Număr utilizatori activi în anul 2013: 5967 

 Număr documente împrumutate: 124391 

 Frecvența: 146109,  din care 9102 participanți la manifestări și 

evenimente culturale 

 251  zile lucrătoare cu publicul 

La 1 ianuarie 2015 BJDZ deținea 217751 vol., din care: 

 209584 cărți  

 5484 periodice 

 2101 documente audio vizuale 

 582 colecții electronice 
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I. UTILIZATORI 

Total utilizatori înscrişi  la Bibliotecă Judeţeanǎ în perioada de raportare 

2010-2014: 12311 din care: 

Total utilizatori activi la BJDZ: 5967 (din care 1807 sunt din mediul 

rural) 

Total utilizatori reînscriși: 3676 

Total utilizatori nou înscriși: 2291 (din care,  62,24% sunt elevi și 40,6% 

sunt utilizatori din mediul rural). 

 

 

UTILIZATORI 2014 2013 Rezultat 

comparativ  

2014 /2013 (%) 

UTILIZATORI ACTIVI, 

din care: 

5967 5615 Creștere cu 

6,2% 

 Utilizatori nou 

înscriși 

2291 2426 Scădere cu 

5,6% 

Utilizatori 

reînscriși 

3676 3189 Creștere cu 

15,3% 

 

 

* Structura utilizatorilor nou înscriși dupǎ statutul ocupaţional: 

- elevi: 1426 (scădere cu 8,23 % faţă de anul 2013) 

- studenţi: 132  (scădere cu 9,58 % faţă de anul 2013) 

- intelectuali: 212 (creștere cu 10,41% faţă de anul 2013) 

- pensionari: 96 (valoare constantă  faţă de anul 2013) 

- muncitori:  60 (scădere cu 11,76%  faţă de anul 2013) 

- şomeri:  27(scădere cu 55,73% faţă de anul 2013) 

- funcţionari: 52 (scădere cu 7,14% faţă de anul 2013) 

- casnice: 99  (creștere  cu 94,11% faţă de anul 2013) 

- alte categorii: 187 ( scădere cu 6,5% față de anul 2013); 

Obs.  Din  alte categorii  fac parte şi 59 preşcolari, scădere  cu 46,36% 

față de anul 2013 

 
* Structura utilizatorilor nou înscriși dupǎ sex: 

              - masculin: 815 ( reprezentând 35,57% din numarul utilizat. nou 

înscriși)              - feminin:   1468 (reprezentând  64,43% din numarul 

utilizat. nou înscriși) 

 

 

 

 Structura utilizatorilor nou înscriși categorii de vârstă: 
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                Sub 14 ani: 510  util. (reprezentând 22,27 % din numărul util. nou 

înscriși) 

15-24 ani: 1140. (reprezentând 49,76% din numărul util. nou 

înscriși) 

25-64 ani: 558 util. (reprezentând 24,36% din numărul util. nou 

înscriși ) 

Peste 64 ani: 83 util.  (reprezentând 3,62% din numărul util. nou 

înscriși) 

Total utilizatori nou înscriși din mediul rural: 930 ( reprezentând 

40,6% din nr. utilizat. nou înscriși),   din care 585 sunt elevi; 

Total utilizatori nou înscriși din mediul urban: 1361 (reprezentând 

59,4% din nr. utilizat.nou inscrisi) , din care 841 sunt elevi; 

  

 

II. FRECVENŢÃ 

 

*Total  vizite:  146109 ( creștere cu 40,25% față de anul 2013), , din 

care: 

 53884 vizite la bibliotecă pentru împrumut /consultare 

 6152 vizite de la distanță (telefon, e-mail:cititori@bjvrancea.ro) 

 52538 vizite la site-ul bibliotecii , la blogurile secțiilor, facebook 

 23596 frecvența la internet  

 9102 vizite pentru activități culturale 

   837 vizite la servicii organizate în exterior 

                                         

* Indicele de frecvență = 84469/5967=14,15 vizite/util. activ 

 

*Media lunarǎ a vizitelor la BJDZ: 12176 vizite/lunǎ  

*Media zilnicǎ a vizitelor la BJDZ: 582  util./zi  

*5631 utilizatori/bibliotecar în tranzacțiile de împrumut/consultare/internet 

în anul 2014 

( 84469 vizite, 15 bibliotecari la relațiile cu publicul) 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:cititori@bjvrancea.ro
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STATISTICA VIZITELOR LA BJDZ 

VIZITE 2014 2013 Rezultat 

comparativ  
2014 /2013 (%) 

TOTAL VIZITE, din care 146109 104173 Creștere cu 40,25% 

1. Vizite directe la 

bibliotecă, din care:  

86637 79852 Creștere cu 8,5% 

 Pentru carte/periodice 53939 51071 Creștere cu 5,6% 

Pentru Internet 23596 20077 Creștere cu 17,6% 

Pentru evenimente 
cuturale 

9102 8704 Creștere cu 4,6% 

2. Vizite la distanță, din 

care: 

59472 24321 Creștere cu 144,5% 

 Solicitări 
telefonice(pentru 

împrumuturi, prelungiri) 

6097 5274 Creștere cu 15,6% 

Vizite virtuale la site-ul 
bibliotecii/blog/facebook 

52538 18227 Creștere cu 
188,24% 

Vizite la servicii 

organizate în exterior 

837 820 Creștere cu 2,07% 

 

 

 

III. DOCUMENTE 

 

Total documente deținute în colecțiile BJDZ, la finalul anului 

2014:217751 din care 5484 publicații periodice. 
 

Structura colecţiilor după conţinutul documentelor, la sfârşitul anului 2014,  

se prezintă astfel: 

 

Total 

documente 

(carte, 

periodice și 

AV) 

Filozofie; 

Știinte 

social 

politice 

Științe 

exacte; 

Tehnică; 

Geografie 

Lingvistica; 

Filologie și 

literatură 

Generalități; 

artă; 

Bibliografii 

217751 45246 32925 124842 14738 

 

Total 

periodice 

Filozofie; 

Știinte 

social 

politice 

Științe 

exacte; 

Tehnică; 

Geografie 

Lingvistica; 

Filologie și 

literatură 

Generalități; 

artă; 

Bibliografii 

5484 1961 243 655 2625 
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Procentual, tranzacţiile de împrumut după conţinutul documentelor 

împrumutate se prezintă astfel: 

 

Documente difuzate după 

conţinut 

2014 

(%) 

2013 

(%) 

Literatură și critică lit. rom. 

și străină 

41,22 47,09 

Economie, drept, 

pedagogie 

5,85 6,09 

Filozofie, psihologie 4,26 2,65 

Istorie, geografie, biografii 2,99 2,92 

 

Medicină 3,12 2,59 

Artă 0,48 0,7 

Publicații pentru copii 14,30 16,2 

 

Total documente achiziționate: 7407, din care 

 5730 doc. din finanțare publică 

 1563 doc. din sponsorizări/donații 

 114 doc. din depozit legal local 

 

 

 

Total documente difuzate ( împrumutate/consultate): 124391 

 

Dinamica documentelor difuzate la BJDZ: 

 

Indicatori 2014 2013 

Total documente 

difuzate(împrumtate/consultate), 

din care: 

124391 112098 

1. Documente 

(cărți))împrumutate la domiciliu 

 

59783 

 

 

62223 

 

 

Publicații pentru  copii difuzate 

(împrumutate/consultate) 

 

 

17786 

 

18146 
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2. Documente consultate în 

bibliotecă, din care: 

64608 49875 

       a. cărți 18669 13192 

       b. seriale 45536 36268 

       c. doc. audio video 154 194 

       d. periodice 

electronice(legislație) 

249 221 

 

PONDEREA DOCUMENTELOR DIFUZATE DUPĂ LIMBĂ 

 
DOCUMENTE DIFUZATE 

 
2014 

 
2013 

Rezultat obţinut în 
anul 2014 faţă de 

anul 2013 

 

ROMÂNĂ 

 
123740 

 
111408 

 
creștere cu 11% 

 

GERMANĂ 

 
21 

 
25 

 
Scădere cu 16% 

 

ENGLEZĂ 

 
452 

 
487 

 
Scădere cu 7% 

 

FRANCEZĂ 

 

132 

 

122 

 

creștere cu 8% 

 

SPANIOLĂ 

 

25 

 

36 

 

Scădere cu 31% 

 

RUSĂ 

 

3 

 

0 

 

Creștere cu 3 
documente 

 

ALTE LIMBI 

 

18 

 

20 

 

scădere cu 10% 

 

Total  documente difuzate 

 

124391 

 

112098 

 

creștere cu 11%  
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Media documentelor/împrumut: 2,04 documente/împrumut 

 

 Cele mai solicitate domenii: programa școlară, filozofie, psihologie, 

drept,  religie, memorii/jurnale, medicină , artă, publicații pentru copii  

 Cele mai  solicitate acte normative: 

 

 Legea 554/2004 – privind contenciosul administrativ 

 Legea 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice 

 Legea 286/2009 – Codul penal, în vigoare cu noile modificări 

 Legea 135/2010 – privind Codul de procedură penală pus în vigoare 

cu noile modificări la 1 februarie 2014 

 Legea 53/2003 – Codul muncii 

 Legea 17/2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 

 Reviste juridice: Revista drepturilor omului , Revista de drept 

 Toată presa locală şi centală 

 Acte normative emise pe diferite tematici (bibliografii)  

Din total periodice consultate în sǎlile de lecturǎ, 249 solicitări au fost 

exclusiv pentru legislaţia României;  BJDZ este singura instituţie publică 

unde poate fi consultată, gratuit, legislaţia României din perioada 1950-până 

la ultimele actualizări. 

 
 

IV. RESTANȚIERI 

În anul 2014,  la Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea au 

activat la toate secțiile bibliotecii  5697 utilizatori care au împrumutat/consultat 

124391 documente. Dintre aceștia, 525 au fost restanțieri, după cum urmează: 

- elevi : 358 

- studenți: 25 

- preșcolari: 10 

- alte categorii (muncitori, pensionari, casnice, funcționari): 132 

 

Cei mai mulți restanțieri au fost din mediul urban – 400,  iar din mediul 

rural au fost 125.  Majoritatea cărților restante  a constituit-o cele din programa 

școlară, dar și din alte domenii: medicină, drept, psihologie. 

Menționăm că persoanele restanțiere au fost contactate telefonic , 

majoritatea răspunzând solicitărilor noastre și asigurându-ne că vor restitui 

cărțile. Din studiile anterioare cu privire la restanțieri, s-a constatat că din 
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procentul total de restanțieri un procent de 50% din aceștia restituie cărțile pe 

parcursul anului (valoarea penalizării pentru o zi de întârziere este 0 ,25 lei/carte, 

valoare nemodificată din anul 2005) 

 

 Titluri nerestituite de cititorii restanţieri– selecție-: 

- Hamlet - prince of Denmark / William Shakespeare; Versiunea 

românească de Vladimir Streinu .- Târgovişte : Editura Pandora, 1999  

- Dragostea nu moare / Maitreyi Devi; Versiunea românească de Ştefan 

Dimitriu şi Theodor Handoca .- Bucureşti : Editura Românul, 1992  

- Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război / Camil Petrescu; 

Prefaţă de Nicolae Manolescu .- Bucureşti : Editura Curtea Veche 

Publising House, 2009 

- Maitreyi / Mircea Eliade; Prefaţă de acad. Eugen Simion .- Bucureşti : 

Jurnalul Naţional, 2009  

- Bacovia : ruptură de utopia romantică / Vasile Fanache .- Cluj-Napoca : 

Dacia XXI, 2011 

- Academia Vampirilor. Vol. 1, 2010 

- Puterea privirii : Există în privirea dumneavoastră forţe necunoscute - 

învăţaţi să le folosiţi / Antoine Luzy; Traducere din limba franceză de 

Dan Dumitrescu .- Bucureşti : Orfeu 2000, 1998  

- Evenimente paranormale / Ion Ţugui .- Bucureşti : Esoteria, 2002 

- Forţa inteligenţei emoţionale : Inteligenţa emoţională şi succesul vostru / 

Prof.dr. Steven J. Stein şi dr. Howard E. Book; Traducere de Monica 

Sibinescu .- Bucureşti : Allfa, 2003 

- Materiale dentare restaurative / Sub redacţia: Robert G. Craig; 

Traducere: dr. Mihai Găureanu .- Bucureşti : ALL Educaţional, 2001 

- Tehnici curente de chirurgie stomatologică / Prof. Valerian Popescu, Dr. 

Corneliu Burlibaşa .- Bucureşti : Editura Medicală, 1961 

- Bolile importante / Traducere din limba franceză de Claudia Apostu .- 

Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2002 

- 501 reţete din bucătăria românească / Mihai Băşoiu .- Bucureşti : Meteor 

Press, 2007 

- Cancerul / Maurice Tubiana; Traducere: Fevronia Adriana Troi .- 

Bucureşti : Corint, 2002 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OBȚINUȚI ÎN ANUL 2014 

 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanță 2014 2013 Comparații 

procetuale 2014-

2013 

1.  Documente achiziționate (din 

finanțare și donații) 

7407 3370 Creștere cu 119% 

2.  Utilizatori  

 Utilizatori înscriși (conform 

perioadei naționale de 
raportare, 2010-2014) 

12311 12315 Procent relativ 

constant 

Utilizatori activi 5967 5615 Creștere cu 6,3% 

Utilizatori nou înscriși 2291 2426 Scădere cu 5,6% 

Utilizatori reînscriși 3676 3189 Creștere cu 8,03% 

3.  Frecvența  

 Pentru împrumut carte și 
consultare în Sală lectură 

60873 56345 Creștere cu 7% 

Pentru internet 23596 20077 Creștere cu 18% 

Pentru evenimente culturale 9102 8704 Creștere cu 4,6% 

4.  Documente difuzate 

 (împrumutate și consultate) 
124391 112098 Creștere cu 11% 

5.  Servicii   

 Accesare site, blog, facebook 52538 18227 Creștere cu 

188,24% 

Referințe prin e-mail 55 69 Scădere cu 20% 

Rezervări de titluri 3161 3493 Scădere cu 9,5% 

Informații oferite 9322 8383 Creștere cu 11% 

Referințe și bibliografii oferite 9714 5462 Creștere cu 77,8% 

Programe și evenimente 
culturale 

280 122 Creștere cu 129,5% 

Expoziții 197 216 Scădere cu 8,7% 

Împrumut interbibliotecar 

(număr documente) 

80 31 Creștere cu 158% 

Servicii în exterior (număr 
beneficiari) 

837 820 Creștere cu 2,07% 

Acces Wireless în Sală lectură 

(număr beneficiari) 

464 448 Creștere cu 3,6% 

Acces la Sala Lector NET 
pentru studiu individual și în 

grup) 

197 178 Creștere cu 10,7% 

Multiplicare 
xerox/listare/scanare 

(număr pagini) 

15775 12783 Creștere cu 23,4% 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2013

2010-2014

12315 
12311 

Utilizatori  înscriși  în  
perioada națională de raportare de 5 ani 

2013 2014

3370 

7407 

Documente achiziționate în bibliotecă 
 (din finanțare publică și din donații) 
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Utilizatori activi: reprezintă persoanele  care s-au înscris pentru prima data la bibliotecă 
și cele care și-au vizat permisul în anul 2014. 
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Frecvența pentru Internet 
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Profilul beneficiarului actual 

 

Total beneficiari ai bibliotecii în anul 2014 : 146109 

5967 utili./an s-au înscris și au vizat permisele de intrare la bibliotecă.  

După   scopul utilizării, din totalul vizitelor înregistrate,  41,66% au 

frecventat biblioteca pentru împrumut de carte și consultare la Sala lectură, 

16,2% pentru internet și 6,22% pentru activități culturale. 

De asemenea, au beneficiat de servicii nespecifice, în medie, 2253 

utilizatori pentru care s-au multiplicat / listat, la cerere,  15775 pagini și s-au 

efectuat activități de copiere date electronice și furnizarea lor în forma aleasă de 

utilizator,  respectiv 2733 multiplicari pe CD/stick și scanări. 

 

 

 
 

 

2013 2014

8704 

9102 

Participanți la evenimente culturale 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

2014 

 

În anul 2014 la Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea s-au 

obținut următorii indicatori de performanță: 

 

I. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI: 

 

1. Total utilizatori activi per personal de specialitate la relatii cu 

publicul: 

 

       
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 2014

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠.𝑠𝑝𝑒𝑐.𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑖 𝑐𝑢 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙
= 

5967

15
  =398  

 

 

2. Total vizite la bibliotecă per personal de specialitate 

 

       
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒
= 

146109

28
  =5218 

 

3. Total personal de specialitate per 1000 de locuitori: 0,3 

 

 
 

Indici de eficacitate privind prelucrarea informatizată a documentelor: 

 

1. Indice de catalogare și indexare pe zi lucrătoare: 

 

       
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡ăț𝑖 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑡𝑒 2014

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑒∗2 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖
= 

7407

251∗3
  =9,85  unități catalogate/zi/bibliotecar 

 

2. Timp mediu alocat catalogării și indexării unei unități de bibliotecă: 

36 minute 

 

3. Total înregistrări în regim automatizat din total colecții: 214550 

 

4. % de înregistrari în regim automatizat din total fond de documente 

de bibliotecă: 98,52% 
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II. INDICATORI DE EFICACITATE 

 

Dezvoltarea și comunicarea colecțiilor, frecvența la bibliotecă: 

 

1. Indicele de circulație a documentelor din fondul bibliotecii (%): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑖
 = 

124391

217751
 *100= 57,12% 

 

2. Indicele de înzestrare a bibliotecii cu documente specifice: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐ț𝑖𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢
 = 

217751

95169
 = 2,3 volume/locuitor 

 

3. Documente achiziționate la 1000 locuitori: 

 
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑧𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒∗1000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢
 = 

5730

95169
 *1000= 60,2 ub/1000 locuitori 

 

4. Indicele de înnoire a fondului de carte: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐ț𝑖𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑟ă𝑟𝑖 î𝑛 2014
 = 

217751

7407
 = 29,39  ani 

 

5. Documente eliminate din total fond de carte (%): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐ț𝑖𝑖
 = 

1648∗100

217751
= 0,75% din fondul de carte 

 

6. Indicele de lectură a populației: 

  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢
 = 

124391

95169
 = 1,3 volume/locuitor 

 

7. Indicele de lectură al utilizatorilor bibliotecii: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑧𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖
 = 

124391

5967
 = 20,84 volume/utilizator activ 

 

8. Indicele de cuprindere la lectură (2010 - 2014)(%): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 ∗100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢
 = 

12311∗100

94158
 = 13,07 % din total populație 
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Notă . Populația municipiului Focșani s-a calculat ca medie a populației 

în perioada de raportare 2010-2014 

 

9. Indicele de frecvență a utilizatorilor bibliotecii /an: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ță/𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖
 = 

146109

5967
 = 24,48 vizite/beneficiar servicii bibliotecă 

 

10. Indicele mediu de frecvență/zi: 

 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ță/𝑎𝑛

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒
 = 

146109

251
 = 582 vizite la servicii de bibliotecă/zi 

 

 

Participarea la activitățile și serviciile bibliotecii, altele decât 

împrumutul de carte 

 

1. Indicele de participare la serviciile bibliotecii: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐ă

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢
 = 

146109

95169
 = 1,53vizite la bibliotecă/locuitor 

 

2. Indicele mediu de participare la serviciile bibliotecii (altele decât 

împrumut de carte): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛ț𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ăț𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒
 = 

9102

280
 = 33 persoane/activitate 

 

3. Indicele de cuprindere a populației la activitățile bibliotecii (%) 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛ț𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢
 = 

9102∗100

95169
 = 9,56%  din total populație 

 

4. Indicele reprezentând ponderea vizitelor pentru tranzacții de împrumut 

(%) 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑐ț𝑖𝑖 𝑑𝑒 î𝑚𝑝𝑢𝑚𝑢𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒 (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ță)𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐ă
 = 

60873∗100

146109
 = 41,66 % 

 

5. Indicele reprezentând ponderea frecvenței la serviciile bibliotecii, 

altele decât tranzacțiile de împrumut (%): 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐ă

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑒 (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛ță)𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐ă
 = 

85236∗100

146109
 = 58,33 % 
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III. INDICATORI DE IMPACT 

 

Indicele structurii de vârstă a utilizatorilor noi înscriși la bibliotecă (%) 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑒ș𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖 (0−6 𝑎𝑛𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

59∗100

2291
 = 2,6 % 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  𝑎𝑑𝑢𝑙ț𝑖 (26−60 𝑎𝑛𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

558∗100

2291
 = 24,36 % 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  𝑣â𝑟𝑠𝑡𝑛𝑖𝑐𝑖 (𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 61 𝑎𝑛𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

83∗100

2291
 = 3,62 % 

 

Indicele structurii profesionale  a utilizatorilor noi înscriși la bibliotecă (%) 

 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  𝑝𝑟𝑒ș𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖,𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 ș𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛ț𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

1558∗100

2291
 = 68 % 

 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

212∗100

2291
 = 9,25% 

 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  î𝑛𝑐𝑎𝑑𝑟𝑎ț𝑖 î𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑐ă

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

240∗100

2291
 = 10,47 % 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

96∗100

2291
 = 4,19 % 

 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖  ș𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖 ș𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑛𝑖𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑢 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 2014
 = 

126∗100

2291
 = 5,49 % 
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

BIROUL METODIC 

 
SINTEZĂ – 2014 

BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

 
Nr. 

crt. 
Date statistice 2014 2014 

1 TOTAL COLECŢII, din care: 217751 

 Cărţi 209584 

 Periodice 5484 

 Documente audiovizuale 2101 

 Colecţii electronice 582 

2 TOTAL DOCUMENTE  INTRATE ÎN 2014, din care: 7407 

                                      Cărţi 6844 

                                      Periodice      290 

                Documente audiovizuale 273 

3 SURSE ACHIZIŢIE   

      Finanţare publică 5730 

          Sponsorizări/donaţii  1563 

                                       Depozit legal 114 

4 DOCUMENTE ELIMINATE ÎN 2014 1648 

5 UTILIZATORI  ÎNSCRIŞI (2010-2014)   12311 

                                        Utilizatori activi 5967 

                                        Utilizatori nou înscrişi  2291 

                                        Utilizatori reînscrişi 3676 

6 DOCUMENTE DIFUZATE, din care: 124391 

                       Consultate la sala de lectură 64608 

7 VIZITE LA BIBLIOTECĂ  146109 

                                       Vizite directe 86637 

     Vizite la distanţă 59472 

8 PROGRAME/PROIECTE 45 

9 ACTIVITĂŢI  ÎN  CADRUL PROIECTELOR 235 

10 NUMĂR  PARTICIPANŢI  PROIECTE 9102 

11 FINANŢARE achiziţie carte ( în mii RONI), din care: 166.00 

    Finanţare publică  161.00 

         Donaţii/sponsorizări 5,00 

                                      Venituri proprii - 

12 TOTAL BIBLIOTECARI 28 

13 TOTAL CALCULATOARE, din care: 76 

14 STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI                                    30 

15 POPULAŢIE Focşani 95169 
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Chestionare pentru utilizatori 

 

CHESTIONAR 

privind  îmbunǎtǎţirea activitǎţii Bibliotecii de Vacanţǎ 

ediția a VIII-a 

Pǎrerea dumneavoastrǎ conteazǎ! 

 

1. Sunteţi înscris la Biblioteca Judeţeanǎ? 

a. da 

b. nu 

c. acum m-am înscris 

d. mǎ voi înscrie 

 

2. De unde aţi aflat de Biblioteca de Vacanţǎ? 

a. presǎ 

b. TV 

c. prieteni 

d. familie 

e. altele………………………………………………………

…….. 

 

3. Din ce domenii aţi dori sǎ gǎsiţi cǎrţi? 

a. programǎ şcolarǎ 

b. beletristicǎ 

c. curiozitǎţi 

d. enciclopedii 

e. teste psihologice 

f. teste de culturǎ generalǎ 

g. albume 

h. îngrijirea copilului 

i. ziare/reviste 

j. altele………………………………………………………

….. 
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4. Consideraţi cǎ orarul zilnic 16
00

-19
00

 este avantajos pentru 

dumneavoastrǎ? 

a. da 

b. nu; propuneti altă variantă………………… 

 

5. Credeti cǎ luna august este potrivitǎ pentru Biblioteca de Vacanţǎ? 

a. da 

b. nu; propuneti altă variantă ……………….. 

 

6. Ce activități credeţi cǎ ar fi potrivite pentru  Biblioteca de Vacanţǎ? 

a. concursuri interactive 

b. vizionări de filme 

c. întâlniri cu scriitori 

d. lectură în public 

e. altele………………………………………………………

………………………………………………………………

…………… 

 

Vǎ mulţumim! 

Vârsta : 

Ocupaţia: 

Sex B/ F: 

BIBLIOTECA DE VACANȚĂ 

CHESTIONAR  

privind îmbunătățirea activității Bibliotecii de Vacanță, ediția a VIII-a, 

2014 

 

   

Pentru a oferi servicii de calitate ,  acestea trebuie evaluate din perspectiva 

utilizatorilor, prin analiza opiniilor acestora cu privire la facilitățile oferite prin 

proiectul Biblioteca de Vacanță (BV) 
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Astfel, în perioada celor 5 zile de desfășurare a  programului BV, ediția a 

VIII-a,  biblioteca a aplicat un chestionar care a avut drept scop măsurarea 

percepțiilor utilizatorilor referitoare la efeciența serviciilor de bibliotecă oferite 

în cadrul acestui program și, totodată, să identifice punctele slabe față de 

asțeptările utilizatorilor. 

Prin intermediul acestui chestionar s-a determinat atât calitatea serviciilor 

cît și gradul de satisfacere a necesităților informaționale oferite de bibliotecă.  

Studiul a arătat necesitatea acordării unei atenții deosebite următoarelor 

aspecte ce țin de buna desfășurare a Bibliotecii de Vacanță: promovare, 

diversificare colecții, program de funcționare și diversificarea activităților.  

 

Cercetarea a urmărit, în ansamblu,  identificarea a două aspecte principale: 

1. Profilul utilizatorului care frecventează /utilizează acest serviciu 

extern al bibliotecii. 

2. Gradul de satisfacție a utilizatorilor și soluții de îmbunătățire privind 

activitatea Bibliotecii de Vacanță 

A fost utilizată metoda anchetei sociologice, aceasta reprezentând un 

mijloc eficient de cunoaștere a cerințelor beneficiarilor în vederea îmbunătățirii 

activității bibliotecii față de cerințele exprimate.  

Ancheta a fost desfășurată în intervalul 25 -29 august 2014  în parcul 

central al orașului.  S-au conceput și aplicat un număr de  30 de chestionare, cu 

un număr de 6 întrebări, care au vizat obiectivele cercetării  menționate anterior. 

Majoritatea întrebărilor au fost cu itemi închiși, însă unele  din întrebări 

întrebări au avut și o variantă  deschisă  care a permis respondenților să exprime 

propriile propuneri de optimizare. 

De asemenea, au fost introduse variabile independente – vârstă, sex, 

ocupație, care au constituit factori utili în stratificarea chestionarelor. 
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Conform graficului de mai sus, au răspuns invitației noastre de a complete 

chestionarul, un procent de 73,3% femei și 26,7% bărbați, care au fost structurați 

ocupational și după categorii de vârstă, astfel: 

 

 

 

Prima întrebare: Sunteți înscris la Biblioteca Județeană Vrancea?, 

formulată cu 4 variante de răspuns, a vizat identificarea  și atragerea non 

Sex masculin Sex feminin

26,60% 

73,30% 

Distribuția respondenților 
după sex 

6,60% 
3,30% 

26,60% 

6,60% 

20% 

26,60% 26,60% 

3,30% 

Repartizarea repondenților după statut 
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utilizatorilor, dar și a  utilizatorilor fideli, înscriși la bibliotecă , care își 

manifestă interesul, ediție de ediție, față de acest program. 

 

 

 

 

 

Deoarece  promovarea serviciilor de bibliotecă este esențială în  activitatea 

bibliotecilor pentru a-și face cunoscute serviciile oferite, întrebarea cu nr. 2 De 

unde ați aflat de Biblioteca de Vacanță? a vizat dacă acestui eveniment a fost 

suficient de bine promovat și care a fost cea mai eficientă cale. 

Presa și televiziunea au reprezentat 20% din răspunsurile alese, iar rolul 

“prietenilor” a constituit 16,6%. De asemenea, biblioteca a informat utilizatorii 

cu privire la organizarea acestui eveniment  doar în proporție de 13,3%. 

Întâmplător au aflat de acest eveniment 43,3%  din respondent, 13,3% au 

aflat de la bibliotecă iar 6,6% de la școală și de la edițiile anterioare. 

 

 

 

30% 30% 

20% 20% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Da Nu Acum m-am înscris Mă voi înscrie

Sunteți înscris la Biblioteca Județeană? 



30 
 

 

 

 

 

La întrebarea numărul 3,  Din ce domenii ați dori să găsiți cărți? 

utilizatorii Bibliotecii de Vacanță au ales, ca  principale domenii de interes 

potrivite pentru acest eveniment,  :  beletristica (50%), curiozițăți  (40%) 

programă școlară (33,3%) dar și ziare/reviste (10%). Albumele nu au fost 

preferate  de niciun respondent. 

De asemenea, au fost propuse, pentru  suplimentarea și completarea  

domeniilor reprezentate în parc, la BV, cărți de filozofie, bucătărie, creșterea 

animalelor, șah, vânătoare și pescuit, medicină, psihologie.  

 

16,60% 

3,30% 

16,60% 

3,30% 

63,20% 

presă

TV

prieteni

familie

altele

De unde ați aflat de Biblioteca de Vacanță? 
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Întrebarea nr. 4, Considerați că orarul zilnic 16 – 19 este avantajos 

pentru dv? a întrunit 93,3% pentru varianta de răspuns da  și doar 6,6% pentru 

varianta nu, caz în care au fost propuse de ca variante:  extinderea programului 

peste ora 19, respective peste ora 20 . 

 

33,30% 

50% 
40% 

26,60% 23,30% 
20% 

0% 

20% 

Din ce domenii ați dori să găsiți cărți? 

93,30%  
DA 

6,60%  
NU 

Considerați că orarul zilnic 16 - 19 este avantajos 
pentru dumneavoastră? 
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Același număr de procente au obținut  și variantele de răspuns la 

întrebarea nr. 5 , Credeți că luna august este potrivită pentru Biblioteca de 

vacanță?, cu mențiunea că au fost propuse pentru desfășurarea acestui program 

luna iulie, respectiv toată vara. 

 

La ultima întrebare, Ce activități credeți că ar fi potrivite pentru Biblioteca 

de vacanță?, repondenții au ales mai multe variante de răspuns din cele propuse 

de chestionar,  și au apreciat ca fiind potrivite pentru Biblioteca de vacanță 

lectura în public (56,6%)și întâlniri cu scriitori (53,3%). 

46,6% au considerat potrivite vizionările de filme iar 40% din repondenți 

au optat pentru concursuri interactive.  

Propunerile care au venit au fost pentru colaborări cu Teatrul – 10%. 

 

 

 

Da 
93% 

Nu 
7% 

Credeți că luna august este potrivită pentru  
Biblioteca de Vacanță? 

40% 
46,60% 

53,30% 
56,60% 

10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

concursuri
interactive

vizionări
filme

întâln. cu
scriitori

lectură în
public

altele

Ce activități credeți că ar fi potrivite pentru  
Biblioteca de Vacanță? 

2014 
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "DUILIU ZAMFIRESCU" 

VRANCEA 

 

CHESTIONAR 

privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor Bibliotecii 

 

Părerea dumneavoastră contează! 

1. Consideraţi că Biblioteca Judeţeană Vrancea şi serviciile oferite sunt 
cunoscute în comunitate? 

 a)  Da 

b) Nu 
c) Insuficient 

2. Prin ce mijloace publicitare aţi luat cunoştinţă de serviciile pe care le 
oferă Biblioteca Judeţeană Vrancea? 

a)  Afişe, pliante, panouri 
publicitare  

b)  Informaţii primite de la 
bibliotecar 

c) Mass media locală 
d) Site-ul bibliotecii 
e) Alte surse (enumeraţi)............................................................................  

3. In ce măsură sunteţi mulţumit de abilitatea personalului bibliotecii 
noastre de a vă ajuta să identificaţi domeniul şi informaţia solicitată? 

 a)   foarte 
mulţumit 

 b)     mulţumit 

c) nemulţumit 
d) foarte nemulţumit 

4. Care sunt criteriile după care apreciaţi o biliotecă? 
 

a )  Colecţie vastă 
b )  La  curent cu noutăţile editoriale 
c) Amabilitate faţă de cititor 
d) Operativitate în servire 
e) Ambianţă 

plăcută  
f) Orarul de 

funcţionare 
g) Poziţionare geografică 
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5. Sunteţi mulţumit de noul local al bibliotecii, ambianţa creată şi dotările 
existente? 

 a) Foarte mulţumit 

b) Mulţumit 
c) Nemulţumit 
d) Foarte nemulţumit 

 

 

 

Vă mulţumim! 

Vârsta: 

Sex:  

Statut socio - profesional: 

a. Profesii intelectuale 
b. Tehnicieni/maiştri 
c. Funcţionari 
d. Elevi 
e. Studenţi 
f. Pensionari 

 g. Casnice 

h. Şomeri 

i. Alte categorii 
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INTERPRETARE CHESTIONAR  

privind îmbunătățirea calității serviciilor de bibliotecă 

 

Cercetarea de față, care prezintă  rezultatele unei investigații efectuate la 

Biblioteca Județeană Vrancea la începutul anului 2014, odată cu inaugurarea 

noului sediu central și cu redeschiderea serviciilor pentru public, a urmărit, în 

principal, îmbunătățirea  calității serviciilor de bibliotecă  și gradul de satisfacție 

al utilizatorilor. 

Analiza constantă a solicitărilor utilizatorilor noștri, valorificarea resurselor 

și a mijloacelor necesare pentru a satisface aceste cerințe, reprezintă o prioritate 

în activitatea cu publicul la BJDZ. 

Pentru studiul propus spre analiză a fost efectuat un sondaj sociologic care 

s-a realizat utilizând metoda anchetei, în scris,  cu ajutorul chestionarului care a 

cuprins 5 întrebări cu  mai multe variante de răspuns. Perioada aleasă pentru 

cercetare a fost 15 ianuarie-01 martie 2014  iar mărimea eșantionului  s-a 

considerat relevantă pentru  un număr de 100 de respondenți care au frecventat 

Secția de Împrumut la domiciliu adulți și Sala Periodice.  

Chestionarul a avut în vedere să fie cuprinse următoarele aspecte :  

- În ce măsură serviciile oferite de BJDZ sunt cunoscute în comunitate; 

- Ce mijloace de promovare sunt mai eficiente pentru a face cunoscute  

serviciile de  bibliotecă; 

- Gradul de satisfacție al utilizatorilor privind:  personalul bibliotecii 

(abilitățile personalului, modul de servire, politețea) ,  noul mediu 

ambiant (design, atmosferă, dotări) și criteriile pentru care apreciază o 

bibliotecă 

Fiecare dintre aceste aspecte influențează valoarea percepută de utilizator a 

unui serviciu, cât și satisfacția acestuia, iar împreună conduc la gradul de 

fidelizare a utilizatorului. 

Depășirea procentului de 100% la unele întrebări se datorează selectării mai 

multor variante de răspuns. 
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Profilul respondenților acestui studiu structurat după sex, statut ocupațional 

și vârstă, arată că cei mai mulți se încadrează în categoria 14-26 ani, sunt elevi și 

utilizatori cu profesii  intelectuale și sunt de sex feminin. 

Valorile procentuale pot fi urmărite în graficele următoare: 

 

 

 

 

Sex masculin Sex feminin

25,00% 

75,00% 

Distribuția respondenților după 
sex 

prof.intel. tehnicieni/maistri elevi studenti casnice funcționari 

35,00% 

10,00% 

35,00% 

5,00% 5% 5,00% 

Repartizarea respondenților după statut ocupațional 
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Modalitățile prin care biblioteca își face cunoscute serviciile în comunitate 

sunt considerate de 45% din respondenți a fi  oferite de  bibliotecari, 25% din 

respondenți apreciază că informațiile provin din mass media locală și, un 

procent egal, a fost înregistrat pentru site-ul bibliotecii care oferă acest tip de 

informații. 

Pliantele, afișele și panourile publicitare  au avut rolul de a informa  

utilizatorii participanți la studiu într-un procent mai mic, respectiv 15%. 

Alte surse care au fot enumerate: profesori, colegi, familie, școala. 

 

40% 

35% 

20% 

14-26 ani 26-40 ani 41-60 ani

Repartizarea  respondenților după vârstă 

Da 
80% 

Insuficient 
20% 

1. Considerați că BJDZ și serviciile oferite sunt 
cunoscute în comunitate? 
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Având în vedere faptul că, în general,  utilizatorii aflați în bibliotecă trebuie 

îndrumați de bibliotecari  să poată identifica informația solicitată, să o găsească, 

și să obțină accesul cât mai rapid la ea, a fost adresată următoarea întrebare: În 

ce măsură sunteți mulțumit de abilitatea personalului bibliotecii noastre  de  a  

vă ajuta să identificați domeniul și informația solicitată? 

 

 

80% dintre utilizatori au considerat că sunt foarte mulțumiți de sprijinul 

acordat de bibliotecar, 15% mulțumiți și un procent de 5% s-a declarat foarte 

15% 

45,00% 

25,00% 25,00% 

25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

afișe, pliante, 
panouri 

publicitare 

informații de 
la bibliotecari 

mass media
locală

site-ul BJDZ altele

2. Prin ce mijloace ați luat la cunoștință de 
serviciile oferite de BJDZ? 

80,00% 

15,00% 

0,00% 

5,00% 

Foarte 
mulțumit 

Mulțumit 

Nemulțumi
t 

Foarte 
nemulțumi

t 

3. În ce măsură sunteți mulțumit de abilitatea personalului bibliotecii 
noastre  de  a  vă ajuta să identificați domeniul și informația solicitată? 
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nemulțumiți de abilitățile personalului bibliotecar în identificarea informației 

solicitate de utilizatori. 

Proporția observațiilor critice care reiese din procente în acest caz este 

mică-  varianta Foarte nemulțumit, 5% .  Totuși,  existența ei ne atrage atenția să 

fim mai atenți în activitatea noastră în relațiile cu beneficiarii.  

 

Conform întrebării nr.4 - Care sunt criteriile după care apreciați o 

bibliotecă?  - cele mai apreciate  criterii   după care este apreciată  biblioteca și 

implicit serviciile oferite, sunt: 

- 70% - pentru colecții vaste 

- 55% - amabilitatea personalului față de cititor 

- 50% - ambianța plăcută a spațiului 

- 35% - la curent cu noile apariții editoriale 

- 30% - operativitate în servire 

- 20% - orarul de funcționare 

- 15% - poziția geografică 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Colecție 
vastă 

La curent cu 
noutățile 
editoriale 

Amabilitate 
față de 
cititor 

Operativitate
în servire

Ambianță 
plăcută 

Orarul de 
funcționare 

Poziționare 
geografică 

70% 

35% 

55% 

30% 

50% 

20% 
15% 

4. Care sunt criteriile după care apreciați o bibliotecă? 
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Întrebarea nr.5 Sunteți mulțumit de noul local al bibliotecii, ambianța 

creată și dotările existente? a vizat, în ansamblu, gradul se satisfacție privind 

ambianța noului  spațiu și a dotărilor existente.  Din rezultatele obținute , 

respondenții sunt foarte mulțumiți (60% ) și mulțumiți (40%), conform 

graficului următor: 

 

Concluzii  

Existența răspunsurilor care au înregistrat valori procentuale  mai mici,  ne 

semnalează să fim mai atenți în activitatea noastră în relațiile cu beneficiarii și 

să îmbunătățim serviciie  oferite. 

Având în vedere rezultatele studiului, s-au întreprins următoarele acțiuni: 

- O mai bună informarea a comunității și promovare a serviciilor pe site-

ul bibliotecii, dar și prin afișaj la toate secțiile 

- Diversificarea și îmbunătățirea colecției de carte a bibliotecii 

- Politica de achiziții va implica și va ține cont de sugestiile venite din 

partea comunității în achiziția de carte trebuie 

- Achiziționarea noutăților editoriale în timp real 

- Suplimentarea personalului bibliotecar la relațiile cu publicul, în 

perioadele aglomerate 

 

60% 

40% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit 

5. Sunteți mulțumit de noul local al bibliotecii, ambianța creată și 
dotările existente? 


