
 
Aria de servicii culturale și educative 

din 
opera destinată cunoașterii a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu 

 
 

Aparent dialectică, relația dintre tradiție și inovație se încadrează mai degrabă în tipologia 

simbiotică. Serviciile noi apărute, create, dezvoltate și permanent adaptate cerințelor 

publicului, reprezintă cheia evoluției pe un parcurs neîntrerupt de 151 de ani în slujba 

comunității sibiene. 

1861, 1905, 2007 și 2010 reprezintă anii de grație ai bibliotecii: debut (1861), inaugurare 

sediu istoric (1905), inaugurare sediu modern (2007) și crearea unei rețele la nivel județean 

și național prin implementarea programului Biblionet, lumea în biblioteca mea (2010). 

Aceste borne în timp reprezintă principalele etape de reevaluare a serviciilor către publicul 

larg, dar și momentele principale în care s-au identificat noi strategii în scopul dezvoltării 

colecțiilor. 

Metamorfoza serviciilor reprezintă trecerea bibliotecii în societatea informației, care aduce 

pentru bibliotecă, dar și pentru întreg caruselul industriei cuvântului scris/ tipărit/ editat/ 

digitizat, o adevărată revoluție.  

Prin tot ceea ce Biblioteca Județeană realizează în momentul de față continuă obiectivele 

întemeietorilor săi care au crezut cu tărie în puterea cuvântului și în capacitatea românilor 

de a se emancipa prin cunoaștere. Forța creatoare a unui popor se poate evalua prin 

valoarea bibliotecilor construite de acesta. Edificiu simbol al înțelepciunii,  conduce tradiția 

mai departe, folosind noi ritmuri și noi tehnologii. 

În prezent, activitatea bibliotecii ASTRA se desfășoară în două sedii: sediul istoric și cel 

modern, ultimul inaugurat la 1 ianuarie 2007, în momentul în care România a devenit un stat 

membru al Uniunii Europene, iar Sibiul Capitală Culturală Europeană. 

Pe lângă cele două clădiri impunătoare care își împart echilibrat și armonios colecțiile și 

serviciile, biblioteca mai deține 4 filiale în cele mai importante cartiere din municipiul 

reședință de județ, Sibiu.  

La nivel județean, prezența Bibliotecii se face prin intermediul Serviciului metodic a cărui 

funcție este de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din teritoriu și îmbunătățirea 

serviciilor către public. Acest departament este în legătură directă cu autoritatea publică 

locală care administrează bibliotecile din teritoriu. În acest moment în rețeaua județeană de 

biblioteci publice sunt înscrise 30 de biblioteci funcționale. Un aport deosebit la reanimarea 

acestui sector de servicii culturale pentru publicul din mediul urban mic și rural l-a avut 

programul Biblionet prin intermediul căruia s-a implementat un nou serviciu de bibliotecă, 



CIP: Calculatoare cu Internet pentru Public. Prin acest program internațional, finanțat de 

Fundația Bill și Melinda Gates, 25 de biblioteci au primit cu titlu de donație echipamente IT 

de ultimă generație (calculatoare, imprimantă, scanner, videoproiector, ecran de proiecție, 

router, etc.), iar bibliotecarii au fost instruiți (gratuit) în cadrul a două cursuri IT-Lib și  BSNB – 

Bazele serviciilor noi în bibliotecă. 

Vectorii pe care se construiește activitatea cu publicul, în afara serviciilor clasice de 

împrumut, sunt: 

I. Dialog permanent cu comunitatea: expoziții, dezbateri publice, teatru social, 

lansări de carte, conferințe 

II. Prezentarea eroilor de poveste contemporani: prezentare și susținerea 

personalităților locale din toate domeniile (artă plastică, arhitectură, muzică, ong-

uri, creație literară, tehnică, sport, educație, spiritualitate, design vestimentar, 

etc.): conferințe de presă, prezentarea poveștilor de succes, modele 

III. Zâmbet, oportunitate și inspirație pentru toții cei care trec pragul Bibliotecii: 

dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu membrii comunității, persoane fizice și 

juridice. Biblioteca  publică este o agora contemporană, în care fiecare cetățean 

își găsește locul și își face cunoscute preocupările. 

IV. Reinventăm în fiecare zi Copilăria în Secția pentru copii și tineret:  ateliere de 

teatru și dezvoltarea vorbirii, ateliere de limbi străine, desen, dans de societate, 

istorie locală, editarea unei reviste a secției cu textele celor mici.  Susținerea și 

promovarea tinerelor talente. 

V. În dulcele grai românesc: educație pentru perpetuarea obiceiurilor și a conservării 

patrimoniului cultural, mobil și imobil. 

VI. Secția ARTE: unde cartea ne învață cum să ne transformăm sufletul în cântec, 

culoare și gest: dezvoltarea unei colecții multimedia, organizarea de concerte și 

de lecții deschise despre istoria artelor.  

VII. Secția Internet oferă navigare liberă pe 30 de posturi și acces la instrumentele de 

promovare web 2.0 ale bibliotecii: blog, facebook, site, catalog on line, etc. 

VIII. Tipografia: literă lângă literă, print. Un serviciu care asigură realizarea de 

materiale de lucru și pentru promovare, dar și locul unde se editează studiile de 

specialitate. 

IX. Centru de formare și îndrumare metodică: ateliere, cursuri și restaurarea 

permanentă a echipei județene. Întâlnirile metodice au loc odată la două luni, 

urmând un program de traning în conformitate ce nevoile și cerințele 

profesionale de ultimă oră. 

X. Cursuri gratuite de inițiere IT pentru persoanele de vârsta a III-a. În acest sector 

de activitate  un succes deosebit l-a avut cursul de Povești digitale, care pe lângă 

învățarea utilizării calculatorului oferă și șansa de a învăța crearea unei povești 

digitale folosind softuri de editare imagine și sunet. O activitate care recompune 

istorii de viață și atrage atenția asupra importanței memoriei locale. 



XI. Campanii de informare și suport: promovarea sănătății. În ultimii 3 ani, o 

activitate susținută a bibliotecii publice a fost focusată pe sănătate și metode de 

prevenire a bolilor. Săptămânal, prin intermediul unui parteneriat cu o asociație 

nonguvernamentală, biblioteca oferă consultații gratuite pentru toți membrii 

comunității la câțiva indicatori de bază, precum și o consiliere de profil.  

Acestei activități i se alătură un alt parteneriat cu o fundație umanitară care oferă 

cursuri gratuite de prim ajutor tuturor celor interesați, cursuri susținute de 

medicii SMURD (serviciul special de urgență) 

XII. Biblioatelier de idei creative : curs practic de arte decorative, aflat la al VII-lea 

sezon și care aduce, săptămânal, în bibliotecă peste 70 de persoane, de toate 

vârstele. 

XIII. Biblioatelier de creație literară pentru adolescenți 

XIV. Traning-uri de dezvoltare personală și de incluziune pe piața muncii pentru 

adolescenți 

XV. Atelier de biblioterapie: Sunet-Literă-Cuvânt-Poveste, adică o bibliotecară cu un 

braț de cărți și o colecție de marionete, alături de 20 de puști cu handicap sever 

(10 cu autism, 10 de deficiențe neuropsihomotorii). Un proiect în colaborare de 

Fundația UCOS Sibiu. În cadrul proiectului mare, intitulat Eu sunt eu! a fost 

realizată prima expoziție personală de desene a unui băiat de 11 ani cu autism. 

Acestui eveniment îi va urma unul editorial.  

De asemenea, există un serviciu special pentru persoanele nevăzătoare. 

Incluziune socială prin puterea cuvântului, pornind de la premisa că fiecare are 

ceva important de spus despre sine și Lume.  

XVI. Campanii de educație antidrog pentru tineri 

XVII. Seri de observație astronomică 

Dacă vrei să te convingi că tot ce ți-am spus este adevărat, vino la Bibliotecă! 

 

Suntem interesați de un parteneriat cu colegii bibliotecari francezi cu care să dezvoltăm 

programe de animație cultural-educativă pe tema patrimoniului cultural european comun, 

într-un schimb avantajos de personaje și povești. 

Prezența colegilor francezi va aduce cu sine forța unei culturi majore și al unui exercițiu de 

bună practică în sfera animației. 

Pentru început, le așteptăm vizită, iar până atunci promit să fie gata și o posibilă surpriză, 

ultima mea invenție de bibliotecar: Taraba cu leacuri din carte. ☺ 

 

 


