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Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
VIZIUNE. MISIUNE. VALORI
VIZIUNE
Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea este o instituţie care asigură oricărui
membru al comunităţii, servicii de informare, formare şi culturale de calitate, în condiţii
adecvate, utilizând inovaţia, creativitatea şi colaborarea culturală pentru dezvoltarea
cunoaşterii, susţinerea educaţiei permanente, a incluziunii sociale şi a diversităţii
culturale.
MISIUNE
Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea se află în serviciul comunităţii
focşănene. Asigură accesul liber la resursele şi serviciile sale; sprijină dreptul
fiecăruia de a utiliza biblioteca pentru informare, dezvoltare personală şi instruire;
încurajează schimbul de idei, participarea creativă şi egalitatea şanselor la
cunoaştere.
VALORI
Activităţile noastre se fundamentează pe următoarele valori:
 respectul faţă de profesie, bibliotecari şi utilizatori
 încredere în misiunea bibliotecii
 corectitudine în relaţiile cu utilizatorii şi în cele interinstituţionale
 responsabilitate individuală, de grup şi instituţională
 toleranţa şi bunăvoinţa în relaţiile cu utilizatorii bibliotecii
 integritatea, onestitatea în activitatea depusă
 loialitatea faţă de instituţie
 diversitate şi flexibilitate
 inovaţie şi asumarea schimbării
 calitatea muncii şi încurajarea schimbului de idei
 colaborare şi deschidere instituţională

RAPORT DE ACTIVITATE
PARTEA I
a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în
raport cu sistemul instituţional existent:
a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate
împreună cu acestea;
Alături de şcoli, grădiniţe şi licee, din Focşani sau din alte localităţi ale judeţului
care au încheiat parteneriate cu Biblioteca Judeţeană şi în afara unor colaborări
spontane, contextuale cu diferite instituţii şi organizaţii, au fost realizate
colaborări privind activităţi şi proiecte comune, mai ales pe termen mediu şi lung
cum sunt cele din exemplele următoare (v. Cap.2):
Persoane fizice:
Continuarea colaborării cu domnul Ioan Adam, istoric şi critic literar, cercetător al
vieţii şi operei scriitorului şi diplomatului Duiliu Zamfirescu, în vederea editării
volulmului Duiliu Zamfirescu, Opere, IX.
Continuarea colaborării cu domnul prof. Victor Renea, fost director al Bibliotecii
Judeţene Vrancea, privind punerea în valoare în comunitate şi în afara acesteia a
personalităţii scriitoarei pentru copii, Oana Diana Renea, prin realizarea site-ului
dedicat acesteia: www.oanadianarenea.ro
Continuarea colaborării cu domnul Ioan Codreanu, nepotul lui Leon Kalustian,
privind identificarea de noi surse documentare şi informaţii bibliografice despre
juranlistul vrâncean şi crearea site-ului dedicat acestuia de specialiştii bibliotecii.
Precizăm că site-ul: www.leonkalustian.ro se află în relaţie de corespondenţă cu
cel al bibliotecii pentru o promovare reciprocă a informaţiilor.
Octavian-Ovidiu Opaiţ – profesor de desen şi arte plastice, în activităţi ce ţin de
diferite contexte cu implicare expoziţională specializată. Prof. Ovidiu Opaiţ a
realizat, voluntar, pentru bibliotecă, două tablouri cu imaginea acesteia – Sediu

Central – şi a străzii Mihail Kogălniceanu, reprezentative pentru Fondul LOCALIA al
bibliotecii şi pentru iconografia clădirilor de patrimoniu focşănene.
Continuarea colaborării cu doamna Diana Pavel Casese, născută la Focşani,
stabilită în Italia, mediator cultural, traducător şi coorganizator al Centrului
Cultural Român de la Milano, în furnizarea de materiale documentare despre
românii stabiliţi în Italia, despre fenomenul imigraţiei româneşti şi despre relaţiile
culturale româno-italiene: donarea pentru colecţiile bibliotecii noastre a
volumelor: Satul fără mămici de Ingrid Beatrice Coman şi a volumului Repere
culturale românești în Peninsulă, primul Anuar al Centrului Cultural Italo-Român
din Milano.
Gheorghiu Ilie, pensionar din Focşani, care locuieşte la Modena, în Italia. Acesta a
solicitat bibliotecii, în mai multe rânduri, donaţii de cărţi în limba română, pentru
lectura personală, pe care le-a transformat într-o bibliotecă ambulantă,
împrumutându-le românilor care locuiesc în acelaşi oraş.
Iniţierea unor colaborări în regim de voluntariat, cu personae fizice care au
diferite calificări, pentru organizarea de cluburi tematice la Secţia pentru copii şi
tineret în perioada vacanţei. (v. Cap.3 )
Instituţii
Consiliul Judeţean Vrancea – expoziţii, materiale documentare elaborate cu
diferite prilejuri şi colaborare în derularea Programului Biblionet în Judeţul
Vrancea.
Consiliul Local al Tinerilor în diferite activităţi de voluntariat, dedicate sau
realizate cu anumite categorii de public – copii, adolescenţi.
Primăria Focşani – Colaborare la Revista “Focşanii” editată de Consiliul Local al
Municipiului Focşani;
Ateneul Mr. Gheorghe Pastia – găzduirea unor activităţi dedicate publicului larg
organizate de această instituţie şi înfiinţarea Punctului de împrumut – partituri în
cadrul acestei instituţii.
Teatru Municipal “Mr. Gheorghe Pastia” – prezenţa actorilor Paula Grosu şi Sorin
Francu, directorul instituţiei, în calitate de invitaţi ai bibliotecii cu prilejul unor
activităţi organizate de aceasta; alocare gratuită de spaţiu pentru lansări de carte
şi alte activităţi organizate de bibliotecă.

Muzeul Vrancei – în documentarea şi realizarea temei “Femeile în avangarda
modernităţii româneşti” în cadrul Proiectului FEM 21 privind egaliatea de gen
susţinut de Romanian Women Journalists Association
Asociaţia Culturală “Cărţi deschise” Focşani, Vrancea – Colaborarea privind
activităţi de cercetare LOCALIA
Asociaţia Culturală “Duiliu Zamfirescu” – Completarea Fondului de carte dedicat
scriitorului “Gheorghe Andrei Neagu”, membru al USR, preşedinte al Asociaţiei
Culturale “Duiliu Zamfirescu”, director al revistei culturale “Oglinda literară”;
prezenţa şi participările la dezbateri şi intervenţii pe teme culturale ale
preşedintelui Asociaţiei Culturale “Duiliu Zamfirescu” şi ale altor membri ai
acesteia; lansări de carte şi reviste, organizate de Biblioteca Judeţeană sau de
Asociaţie; donaţii de carte pentru colecţiile româneşti din străinătate.
Liga Scriitorilor din România – Filiala Vrancea – în organizarae unor activităţi de
prezentare, omagiere şi lansare editoarială a scriitorilor vrânceni
Fundaţia “Cartea Călătoare”, Focşani, în susţinerea unor proiecte dedicate
persoanelor cu deficienţe de vedere.
Primăria comunei Vârteşcoiu în parteneriatul privind activitatea Centrului
cultural Faraoanele şi înfiinţarea Punctului de împrumut de la Vârteşcoiu.
Librăria Universul cărţii din Focşani, cu prilejul unor activităţi dedicate cărţii sau
unor campanii de donaţii.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Vrancea, cu
probleme de incluziune socială
Inspectoratul Şcolar Vrancea, în diferite activităţi dedicate copiilor, pe tot
parcursul anului
Casa Corpului Didactic Focşani – pentru susţinerea unor cursuri şi ateliere privind
profesia de BIBLIOTECAR
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea, Direcţia de Sănătate Publică Vrancea,
– în Proiectul Teen@ge: iluzii şi realităţi. Dezvoltarea personalităţii adolescentului
câştigat de bibliotecă la concursul de proiecte organizat de Fundaţia IREX
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Focşani, protocoale de
colaborare privind informarea şi prevenţia
Biblioteci comunale şi Consilii locale din Vrancea – în derularea programului
naţional Biblionet şi a unor proiecte câştigate de Biblioteca Judeţeană Vrancea,

finanţate de Fundaţia Bill&Melinda Gates, pentru dotarea bibliotecilor din zonele
rurale cu echipamente IT şi organizarea Centrelor de Internet gratuite.
Fundaţia IREX – în coordonarea programului Biblionet
ProSaeculum – revistă de cultură şi artă în activităţi dedicate culturii şi literaturii
vrâncene şi de promovare a activităţilor Bibliotecii Judeţene Vrancea
Revista Ararat – revistă de promovare a culturii şi civilizaţiei armene în România,
în contextul unor activităţi de prezentare a biografiei lui Leon Kalustian
a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat,
participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale*6;
- Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu – Filiala comună ” “Ştefan cel Mare şi
Sfânt” – actualizarea Protocolului de colaborare pe termen lung iniţiat în anul
2004, sub patronajul Consiliului Judeţean Vrancea şi al Primăriei Chişinău –
Republica Moldova – coorganizator
- Asociaţia culturală “Dacia” din Borgaro Torinese Italia – privind donaţii de
cărţi în limba română pentru Asociaţie şi pentru două biblioteci publice din
Borgaro Torinese şi Rivoli. A fost sprijinită activitatea de promovare a literaturii
române şi a tradiţiilor vrâncene în programul de dezvoltare interculturală
organizat de această asociaţie – coorganizator
- Biblioteca Nova Isolotto – Florenţa – Italia în schimbul intercultural de cărţi în
limbile română şi italiană
- Ariadna - Asociaţia Femeilor Jurnaliste din România în programul FEM 21,
privind tema egalităţii de gen, cu proiectul Femeile în avangarda modernităţii Les Roumaines à l’avant-garde de la modernité, proiect realizat cu sprijinul
Muzeului Vrancei – invitat, participant, susţinător al temei
a.3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
 Număr de programe şi evenimente culturale: 122, din care 25
lansări/prezentări de carte
 Participanţi la manifestări culturale: 8704
 Expoziţii de carte: 216 din care 98 altfel de expoziții: pictură, desene, citate,
imagini
 Total documente expuse: 4866

 Total apariţii în presă: 630 din care,
 Apariţii în presa naţională – 12
 Apariții cotidiane locale - 418
 Apariţii în presa internaţională – 7
 Apariţii în reviste naţionale –13
 Apariţii în reviste locale – 27
 Apariţii în reviste on-line –28
 Total apariţii TV: 135

In anul 2013 numărul total de participanți la programe şi evenimente
culturale a fost 8704, din care:
 Copii şi adolescenţi – 5862
 Cadre didactice – 305
 Scriitori –380
 Bibliotecari/specialişti -495
 Vârsta a III-a –261
 Alte categorii – 1401
Numărul reprezintă participările repetate la una sau mai multe activităţi ale
bibliotecii, organizate mai ales intramuros. (v Cap. 2)
a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de
strategii media
- utilizarea comunicatelor de presă ca formă unitară, rapidă şi eficientă
de comunicare cu mass-media
- diseminarea comunicatelor de presă în diferite medii de diseminare
on-line
- creşterea timpului de promovare şi comunicare ante factum a unei
activităţi
- susţinerea promovării în mass-media a bibliotecilor publice
performante din judeţ
- comunicarea on-line a activităţilor bibliotecii, utilizatorilor,
colaboratorilor şi diferitelor instituţii de specialitate sau din diverse
domenii
- postarea pe site-ul bibliotecii a informaţiilor privind activităţile
bibliotecii

- stabilirea responsabilităţilor şi a nivelului de competenţă în
comunicarea interinstitutională între şefii de secţii şi PR şi între acesta
şi managerul bibliotecii, având în vedere funcţionarea în mai multe
clădiri
- arhivarea cu periodicitate a materialelor – text, imagine, film,
privitoare la activitatea bibliotecii şi utilizarea lor în diferite contexte
instituţionalizate de evaluare, statistici, redactare de materiale
bibliografice ş.a.
- crearea unui ambient şi a unui design (afişe, pliante, expoziţii)
atrăgătoare pentru public
- captatio benevolentia şi stabilirea unor relaţionări cu persoane şi
instituţii pe baza curtoaziei, a respectului reciproc
- scrisori de mulţumire, bonusuri – urmărirea şi respectarea regulilor
de protocol interinstituţional
a.5. Apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de
raportare
1. Biblioteca a editat în anul 2013 numărul omagial , cu prilejul celor 10 ani de la
apariţia Revistei LECTOR, (Serie nouă) iniţiată, coordonată şi editată de
Biblioteca Judeţeană Vrancea. Revista este dedicată activităţilor profesionale, dar
şi prezentării diferitelor aspecte ţinând de presonalităţi şi teme culturale în
general. În numărul omagial semnează articole de specialitate 12 bibliotecari de
la Biblioteca Judeţeană Vrancea şi peste şi 6 bibliotecari de la bibliotecile publice
din teritoriu, invitati să colaboreze în acest număr. (v. Revista anexată)
2. Prin activitatea de cercetare a Sălii de lectură s-au completat şi actualizat
Fondul Leon Kalustian şi site-ul dedicate acestei personalităţi – activităţi
prezentate public, cu prilejul inaugurării bibliotecii renovate şi a împlinirii celor
155 de ani de la naşterea lui Duiliu Zamfirescu în cadrul Programului Restituiri.
3. S-a actualizat site-ul – completare documentară, actualizare activităţi dedicat scriitoarei pentru copii Oana Diana Renea
4. Diferite aspecte ale activităţii de marketing şi promovare a activităţii de
bibliotecă au fost publicate în Revista ProSaeculum, fiind semnate de specialistul
bibliotecii.

5. Se află în curs de publicare la Revista BiblioPolis a Bibliotecii “B. P. Hasdeu” din
Chişinău articolul - Liviu Ioan Stoiciu şi spaţiul securizant al bibliotecii, dedicat
scriitorului vrâncean, urmare a prezentării personalităţii acestuia la invitaţia Filalei
commune Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău.
6. A fost scris articolul Radu Paraschivescu la Focşani – Portret în paspartu – ca
răspuns la solicitarea Fundaţia IREX – în contextual Conferinţei Biblionet si Future
Communities 2013 – fundaţia care a finanţat proiectul Căutătorii de poveşti, cu
privire la cele mai interesante experienţe din bibliotecile din România.
a.6. Profilul beneficiarului actual:
- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate (v. Cap. 4);
Total utilizatori înscrişi la Bibliotecă Judeţeanǎ în perioada de raportare
2009-2013 - 15385 din care:
 8049 utilizatori sunt din mediul urban și reprezintă 11% din populația
mun. Focșani
 7336 reprezintă utilizatori din mediu rural.
Total utilizatori activi la BJDZ: 5615 (reprezentând 36% din totalul
utilizatorilor înscrişi în perioada de raportare 2009 – 2013)
Total utilizatori reînscriși: 3189
Total utilizatori nou înscriși: 2426, din care 64% sunte elevi
* Structura utilizatorilor nou înscriși dupǎ statutul ocupaţional:
- elevi: 1554 (scădere cu 1,3 % faţă de anul 2012)
- studenţi: 146 (valoare constantă fată de anul 2012)
- intelectuali: 192 (scădere cu 6% faţă de anul 2012)
- pensionari: 97 (creștere cu 26 % faţă de anul 2012)
- muncitori: 68 (scădere cu 4% faţă de anul 2012)
- şomeri: 61(creștere cu 85% faţă de anul 2012)
- funcţionari: 56 (creştere cu 3,7% faţă de anul 2012)
- casnice: 51 (scădere cu 17% faţă de anul 2012)
alte categorii: 200 ( valoare constantă faţă de anul 2012);
Obs. Din alte categorii fac parte şi 110 preşcolari, creștere cu 7% față de
anul 2012
* Structura utilizatorilor nou înscriși dupǎ sex:

- masculin: 958 ( reprezentând 39% din numarul utilizat. nou înscriși)
- feminin: 1468 (reprezentând 61% din numarul utilizat. nou înscriși)
 Structura utilizatorilor nou înscriși categorii de vârstă:
Sub 14 ani: 623 util. (reprezentând 26 % din numărul util. nou înscriși)
14-25 ani: 1232 util. (reprezentând 51% din numărul util. nou înscriși)
26-40 ani: 249 util. (reprezentând 10% din numărul util. nou înscriși )
41-60 ani: 236 util. (reprezentând 10% din numărul util. nou înscriși)
Peste 61 ani: 86util. (reprezentând 3% din numărul util. nou înscriși)
Total utilizatori nou înscriși din mediul rural: 971 ( reprezentând 40% din
nr. utilizat. nou înscriși), din care 609 sunt elevi;
Total utilizatori nou înscriși din mediul urban: 1455 (reprezentând 60% din
nr. utilizat.nou inscrisi) , din care 945 sunt elevi;
III. FRECVENŢÃ
*Total vizite la Bibl. Judeţeanǎ : 104173 ( creștere cu 5,6% față de anul
2012), , din care:
 51071 vizite pentru împrumut /consultare
 5274 vizite de la distanță (telefon, e-mail)
 18227 vizite la site-ul bibliotecii , la blogurile secțiilor și la e-mailul
cititorilor cititori@bjvrancea.ro
 20077 frecvența la internet
 8704 vizite pentru activități culturale
 820 vizite la servicii organizate în exterior
*11Indicele de frecvență = 17 vizite/util activ
*Media lunarǎ a vizitelor la BJDZ: 8681 vizite/lunǎ
*Media zilnicǎ a vizitelor la BJDZ: 415 util./zi
*4828 utilizatori/bibliotecar, în tranzacţiile de împrumut 2013

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari
- Pensionari din mediul rural , prin asigurarea de către Biblioteca Judeţeană
Vrancea a informaţiilor privind legislatia actualizată a României în parteneriat cu

bibliotecile publice din teritoriu incluse în Programul Biblionet sau care au acces la
internet – 25 de utilizatori
- copii internaţi la Spitalul Judeţean “Sfântul Pantelimon” – 50 de utilizatori
- şomeri, casnice – prin asigurarea de către Biblioteca Judeţeană Vrancea a
informaţiilor privind legislatia actualizată a României, legislaţia europeană, cu
privire la dreptul muncii şi la educaţia pe tot parcursul vieţii – 50 de utilizatori
- persoane adulte cu dizabilităţi locomotorii – 5 utilizatori, prin asigurarea
accesului la carte, presă şi internet prin utilităţile de care dispune în Sediul
Central din Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 13 Focşani, restaurant şi renovat cu
sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea, cu fonduri nerambursabile de la Banca
Mondială.
a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată (v. Cap. 4)
- beneficiarul-ţintă al programelor:
- pe termen scurt;
- pe termen lung;
a.8. / a.9 Analiza utilizării spaţiilor instituţiei / Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în
perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.
A. Situaţia imobiliară a instituţiei
Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea funcţionează, începând
din toamna anului 2013, în clădiri care aparţin în totalitate domeniului public al
judeţului, eliminându-se astfel, după mulţi ani, atât plata chiriei pentru Sediul
Central, cât şi incertitudinea juridică privitoare la această clădire.
La nivelul anului 2013, suprafaţă utilă în toate imobilele bibliotecii nu depăşea
950 mp.
Biblioteca funcţionează în patru localuri, astfel:
1. Trei clădiri de patrimoniu din care:
- două clădiri restaurate şi renovate prin Proiecte iniţiate şi gestionate
de Consiliul Judeţean Vrancea :
* Biblioteca pentru Copii, Str. N. Titulescu, Nr.12, sediu reabilitat
prin Proiect PHARE, redat în funcţiune în 2007

* Sediul Central , Str. M. Kogălniceanu Nr. 13, sediu reabilitat prin
Proiect finanţat de Banca Mondială, redat în funcţiune în 2013 (în anul 2014 au
fost reluate serviciile pentru public)
- o clădire în Str. Mr. Sava, nerenovat, în care s-au mutat şi
funcţionează Sala de lectură – adulţi, Sala multimedia, Centrul de limbi străine,
Serviciul de prelucrare şi Serviciul Contabilitate. Resurse umane. Administrativ.
2. Filiala Sud – un apartament de 40 mp aflat la parterul Bl. 13, Cartier
Sud, spaţiu aflat în proprietatea Bibliotecii
3. Punct termic dezafectat Cartier Sud
Biblioteca a deţinut până în anul 2013 şi spaţiul aferent Punctului termic 69
Sud, dezafectat, dat în folosinţă gratuită de către Primăria Focşani, la
solicitarea noastră, în vederea înfiinţării unei Biblioteci de cartier, pentru care
s-a finalizat studiul de fezabilitate în vederea amenajării. Temporar, spaţiul a
funcţionat ca depozit pentru peste 3000 de volume aflate în gestiunea
bibliotecii.
Ca urmare a disponibilizării PT 69 pentru un proiect iniţiat de Consiliul Local
Focşani, Prin Hotărâre de Consiliu Local Focşani, bibliotecii i-a fost alocat PT
nr. 13, care, după încheierea etapei de dezafectare (Trim. IV 2013) nu este
funcţional pentru o bibliotecă publică.
În acest moment, se aşteaptă decizia Consiliului Local Focşani de alocare a
unui alt punct termic, identificat de noi şi adus la cunoştinţa autorităţii, ca fiind
PT 9 din Cartierul Sud.
B. Mutarea Sediului Central corp A (v. Cap. 2)
Operaţiunea de mutare a presupus o serie de activităţi complexe, de natură
biblioteconomică, gestionară, administrativă, care au însemnat un volum
ridicat, fără precedent, de muncă intelectuală şi fizică a celor 10 bibliotecari
implicaţi direct în activitatea de mutare.
Aceasta a presupus, firesc, modificarea ritmului de lucru al întregii biblioteci şi
a programului de lucru cu publicul, diminuarea capacităţii de colaborare cu
diferite categorii de beneficiari pentru aproximativ şase luni din anul 2013.
Activitatea de mutare – cea mai mare dintre cele 10 mutări de secţii ale
bibliotecii din ultimii 10 ani – a fost organizată de Biblioteca Judeţeană
Vrancea care a asigurat resursele umane şi materiale.

Între colaboratorii direcţi, pe toată durata mutării, se numără: Consiliul
Judeţean Vrancea, parte a echipei care a participat la executarea proiectului de
reabilitare, Penitenciarul Mândreşti, furnizori de servicii.
Printre colaboratori s-au aflat şi voluntari, sponsori - persoane fizice şi juridice
Eliberarea spaţiului din str. Mihail Kogălniceanu Nr. 12, în care Biblioteca
Judeţeană Vrancea a avut Sediul Central din anul 1970, a presupus mutarea şi
reorganizarea următoarelor obiecte de inventar:
- 65.000 de volume aflate în Fondul de împrumut la domiciliu,
- aprox.10.000 de volume aflate în Fondul de carte veche şi tradiţională
- 5194 colecţii de periodice
- 4993 volume din colecţiile de artă
- 1118 ml de rafturi
- reţeaua de echipamente IT
- arhiva materialelor de specialitate – activităţi culturale, marketing,
statistică
- moblierul aferent birourilor, sălii de lectură, depozitelor de periodice
- cataloagele tradiţionale (550.000 de fişe)
- depozitul de materiale de întreţinere şi de arhivă aflat în clăditea
anexă a bibliotecii
- alte dotări
Operaţiunea de mutare a presupus:
Stabilirea unei strategii, adaptată, pe parcurs, după caz, care a presupus:
evaluarea etapelor şi succesiunea lor, stabilirea responsabilităţilor pe grupuri şi
persoane, evaluarea volumului de muncă şi a duratei afectate mutării, stabilirea
logicii de organizare a colecţiilor pe servicii în noul spaţiu, evaluarea barierelor şi a
situaţiilor împrevizibile, stabilirea planurilor de rezervă, reorientarea, după caz, a
unor sarcini curente spre celelalte puncte de lucru ale bibliotecii, continuarea
activităţii de primire din teren a cărţilor împrumutate, continuarea serviciilor de
împrumut interbibliotecar, notificarea proprietarilor imobilului eliberat, rezilierea
contractului de închiriere, rezilierea contractelor de utilităţi pentru clădirea
eliberată, comunicarea permanentă cu toţi colaboratorii noştri, organizarea
numeroaselor şedinţe operative, mediatizare şi anunţuri publice cu privire la
mutare ş. a.

De asemenea au fost realizate, în paralel:
a) În sediul eliberat:
- evaluarea colecţiilor - din punctul de vedere al uzurii morale şi fizice
- deselectarea colecţiilor şi propuneri de recondiţionare şi casare
- igienizarea volumelor
- aşezarea logică a cărţilor în cutii/saci în vederea depozitării temporare
şi a transportului lor în noul sediu
- operarea, după caz, a modificărilor şi a noilor localizări, în baza de date
- legarea colecţiilor de periodice care necesitau acest lucru
- preluarea unor servicii către public de celelalte secţii ale bibliotecii
b) În sediul nou:
- pregătirea a noului spaţiu cu privire la structura şi ordinea aşezării
rafturilor şi a cărţilor
- negocierea, stabilirea logisticii şi achiziţionarea sistemului RFID
- transportul celor aprox. 80.000 de cărţi şi a mobilierului aferent în
noul spaţiu
- dispunerea pe încăperi – subsol/parter/etaj – a rafturilor, cărţilor şi a
celorlalte dotări
- instalarea reţelei IT
- fixarea celor 9000 de etichete inteligente componente ale sistemului
RFID
- instruirea personalului cu privire la utilizarea noilor tehnologii
- ambientarea spaţiilor
- pregătirea inaugurării imobilului renovat după recepţia finală
- pregătirea redeschiderii serviciilor pentru public

-

Îmbunătăţiri aduse spaţiului reabilitat
creşterea spaţului de acces liber la raft cu 20%
acces pentru persoanele cu dizabilităţi motorii
introducerea sistemului RFID – cea mai modernă tehnologie de
securizare şi identificare a cărţilor la raft prin radio frecvenţă
ambientare modernă

- simplificarea accesului la colecţii ca mod de aşezare tematică şi prin
utilizarea liftului pentru cărţi
- acces la internet în toate spaţiile destinate publicului
Notă: Sediul renovat nu dispune de niciun spaţiu dedicat întâlnirilor profesionale
(interne pentru 35 de angajaţi şi externe pentru cei 55 de bibliotecari din
teritoriu) sau culturale.
Biblioteca Judeţeană Vrancea nu dispune de un spaţiu adecvat de
desfăşurare a activităţilor – altele decât cele de specialitate – dedicate publicului
larg.
Inaugurarea spaţiului renovat (v. Cap.2)
Notă: Biblioteca şi-a realizat, în paralel cu mutatea Sediului Central Corp A,
activităţile şi obiectivele propuse pentru anul 2013, adaptându-se, după caz,
noii realităţi instituţionale.
a.10. PROPUNERI de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii,
reabilitări, după caz
1. Demersuri pentru obţinerea de fonduri – prin proiecte / de la
buget, pentru finalizarea proiectului – de modernizare a PT
reabilitat Sud pentru care s-a realizat deja studiul de fezabilitate în vederea tranformării, până în 2017, în Biblioteca publică de
cartier « Campus » .
Notă: Având în vedere lipsa de spaţiu a bibliotecii, finalizarea
acestui important proiect de infrastructură ar da posibilitatea
decongestionării colecţiilor din secţiile Sediului central şi de a crea
noi servicii, mai aplicate şi mai eficiente pentru publicul celui mai
mare cartier al oraşului Focşani şi nu numai.
2. Amenajarea spaţiilor verzi - la toate secţiile bibliotecii, care
depăşesc, cumulate, 1000 mp. de grădină.
Notă: În anul 2013 sprijin Primăriei Focşani în amenajarea primară,
cu utilaje grele, a parcului bibliotecii din Str. Mr. Sava Nr. 4, dar
solicitarea nu a primit răspuns favorabil.
În acest moment se identifică instituţii, sponsori, care să sprijine
amenajarea pentru public a unui nou spaţiu verde necesar cu atât
mai mult cu cât oraşul Focşani este deficitar în acest sens.

Beneficiile proiectului:
- transformarea suprafeţei amenajate în extensie multifuncţională a
bibliotecii, având în vedere deficitul de spaţiu al instituţiei noastre
- crearea de alternative de studiu/recreere activă pentru utilizatorii
bibliotecii în perioada caldă a anului – miniteren pentru panou
baschet şi badminton (Str. Mr. Gh. Sava)
- organizarea, pe termen lung, a unor activităţi de educaţie ecologică
şi de implicare a comunităţii în întreţinerea parcului
- crearea de alternative de petrecere activă a timpului pentru alte
categorii de public (mese pentru cursuri de şah sau alte sporturi ale
minţii, alei şi bănci pentru lectură în aer liber)
- suprafaţă pavată (Str. Mr. Gh. Sava şi Str. N. Titulescu)
- posibilitatea desfăşurării unor activităţi specifice altor instituţii de
cultură
- transformarea dezavantajului spaţiilor interioare mici ale bibliotecii,
în avantaj sezonier (sezonul cald este din ce în ce mai extins ca
durată în ultimii ani) şi adaptarea lui creativă – oportunitate pe care
alte biblioteci judeţene nu o au
- posibilitatea creării unor noi servicii de bibliotecă pentru public
- utilizarea de către alte instituţii, în parteneriat cu Biblioteca, de
activităţi culturale sau de instruire/informare a comunităţii
- creşterea suprafeţei cu spaţii verzi amenajate a oraşului nostru
3. O construcţie nouă de bibliotecă, unitară, modernă
Argumente:
- spaţiul util este de aprox. 3 ori mai mic - 950 mp /vs/aprox. 3000 mp - fată
de normativele europene şi faţă de nevoile reale specifice instituţiei noastre
raportate la comunitate
- depozitarea şi tezaurizarea cărţilor, cf. Legii, în condiţii de spaţiu şi
microclimat adecvate
- necesitatea racordării bibliotecii publice la noile realităţi impuse de
sociateatea informaţională, de normele şi modelele europene şi mai ales, de
nevoile reale ale comunităţii în schimbare
- epuizarea tuturor metodelor de câştigare a spaţiului pe orizontală şi pe
verticală, în incinta corpurilor de bibliotecă existente
- optimizarea spaţiilor şi a condiţiilor de lucru pentru angajaţi –

NB! Din lipsă de spaţiu, biblioteca nu dispune de un serviciu de secretariat
şi de arhivare cf. legii
- eficienţa şi diversificarea serviciilor destinate publicului
- utilizarea eficientă a timpului / resurse umane obligate să se deplaseze,
zilnic, de la o secţie la alta
- utilizarea eficientă a resursei umane / un sediu în loc de trei
- economii la bugetul instituţiei – acum, acelaşi tip de activitate se multiplică
de trei ori – costuri pentru utilităţi, pentru servicii, pentru reparaţii şi
întreţinere ş.a.
- simplificarea şi reducerea costurilor de modernizare tehnologică şi
ambientală
- economisirea timpului utilizatorului – obligat să meargă de la o secţie la alta
- şi asigurarea unui grad ridicat de confort pentru toate categoriile de public
- diversificarea aşteptărilor şi a exigenţelor utilizatorilor cunoscători sau chiar
familiarizaţi cu astfel de servicii oferite în alte locuri din ţară sau din străinătate
- costurile ridicate pentru întreţinerea unor clădiri de patrimoniu
- imposibilitatea aducerii oricăror modificări structurale interioare sediilor de
bibliotecă actuale ca urmare a impedimentelor juridice
- crearea unor precedente de excepţie în construcţia de biblioteci noi în
România: Brăila, Oneşti, Constanţa, Cluj, Râmnicu-Vâlcea, Piteşti, Baia Mare,
Sibiu, Argeş.
4. Variantă la punctul 3 – Construirea pe spaţiul disponibil al bibliotecii
reabilitate din Str. Mihail Kogălniceanu nr.13 – grădina şi deasupra sălii de
împrumut - a unei clădiri noi, P+1 sau P+2, care să facă un corp comun cu
biblioteca renovată (după modelul Bibliotecii Judeţene Brăila, recent
inaugurată).
b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei:
b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei;
Cel mai important proiect al Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
prioritar în anul 2013, a fost organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor
de mutare a Corpului A – Sediul Central prezentată în sinteză mai sus. Dependent
de aceasta, dar şi prin atribuţiile pe care le are, biblioteca a realizat următoarele:
1. Activităţi de specialitate bibliologică:

1.1 Achiziţionarea Sistemului RFID – identificarea documentelor prin radiofrecvenţă – prima bibliotecă publică judeţeană din România care utilizează în
acest moment cel mai modern şi eficient serviciu privind prelucrarea şi circulaţia
cărţilor. Aceasta va contribui, pe termen lung, la:
- modernizarea sistemului de prelucrare informatizată a unităţilor de
bibliotecă (u.b.) prin
- modernizarea – simplificare / rapiditate – a programului de circulaţie –
împrumut restituire
- securizarea cărţilor
- simplificarea şi reducerea semnificativă a timpului de verificare
gestionară instant şi a inventarului sectorial

1.2 Activităţi de specialiate desfăşurate în contextul mutării Corpului A
- Activitatea de evaluare/selecţie/deselecţie/recondiţionare a
cărţilor/periodicelor care a presupus activitate bibliografică, verificări şi
comparaţii în în baza de date, scoaterea din raft (aprox. 80.000 de vol.),
ordonarea, aşezarea lor pe domenii, încărcarea lor în cutii/saci în vederea
tranfortului în cealaltă clădire şi operaţiunile inverse în spaţiul nou
- Modificări şi menţiuni în baza de date - sigle şi noi localizări (peste 6000
de poziţii)
- Aranjarea cărţilor într-o nouă structură de servicii, diferită de cea care a
funcţionat şi organizarea unei noi scheme de acces al publicului la colecţii
- Instalarea echipamentelor, a noilor programe, ataşarea a peste 9000 de
etichete inteligente, instruire
1.3 Achiziţia de carte şi abonamente la publicaţii periodice
1628 vol - 41630,55 lei
283 vol /colecţii periodice pentru public şi de specialitate - 10370 lei
2. Donaţii de carte înregistrate la sfârşitul anului 2013:
- 1838 vol. – 15.465,00 lei sumă atrasă pentru achiziţia de carte

La începutul anului 2013 se înregistrau în baza de date 209.389 unităţi de
bibliotecă, în valoare de 1.273.325.81 lei
Media de achiziţie / volum este de 25-30 de lei

1. 4 Situaţia donaţiilor de carte - 2013
1. Total documente primite la Biblioteca Judeţeană Vrancea – 4200 unităţi
de bibliotecă, din care :
- 3930 cărţi tipărite
- 70 materiale audio-video
- 200 periodice
Total donatori 151, din care
- 110 persoane fizice si
- 41 institutii din care :
NB! În afara donaţiilor menţionate, Biblioteca Naţională a Românie a donat
1500 volume din Rezerva Naţională de carte. Volumele vor intra în etapa de
prelucrare în anul 2014.
2. Repartizarea donaţiilor de carte (la sfârşitul anului 2013)
2.1 În judeţ:
- 1838 - Biblioteca Judeţeană Vrancea
- 1712 - Biblioteci publice din judeţ, Inspectoratul Şcolar,
Centrul Cultural Duiliu Zamfirescu Faraoanele, Biblioteca de Weekend –Şerbeşti
150 - premii pentru cititorii nou înscrişi prin Programul
”Biblioteca dăruieşte”
- peste 500 – “Cărţi de luat acasă” prin Programul ”Biblioteca
dăruieşte”
2.2 În străinătate: au fost completate colecţiile deja existente cu 300 de
volume trimise în: Modena, Borgaro Torinese, Rivoli – Italia; Chişinău, Belgia.
S-au primit 100 de volume în limba italiană din partea Bibliotecii Nova
Isolotto din Florenţa, ca parte a unui proiect comun privind schimbul de cărţi
în limba română şi italiană.

3. S-a completat Fondul Gheorghe Neagu – prin
donaţii de la
autor aprox.
500 volume.
Fondul Gheorghe Neagu – reprezintă unul dintre cele
mai active fonduri de autor ale bibliotecii prin
solicitările frecvente din partea utilizatorilor.
4. A fost constituit Fondul Mircea Dinutz, după
dispariţia criticului literar, prin donaţia celor aprox.
3000 de cărţi lăsate bibliotecii prin testament.
Fondul va intra în prelucrare în anul 2014.

1.4 Reorganizarea Depozitului legal local
Legea 111/1995, republicată în anul 2007, prevede, la Cap. II - Organizarea
Depozitului legal, Art. 3, că: (1) Depozitul legal este organizat, la nivel central, de
catre Biblioteca Nationala a Romaniei si are ca beneficiari: Biblioteca Academiei
Romane, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Biblioteca
Centrala Universitara "Mihai Eminescu" Iasi, Biblioteca Centrala Universitara
"Eugen Todoran" Timisoara, Biblioteca Militara Nationala si Centrul de Studii si
Pastrare a Arhivelor Militare Istorice Pitesti. (2) Depozitul legal este organizat, la
nivel local, de bibliotecile judetene si de Biblioteca Metropolitana Bucuresti.
Astfel, în conformitate cu această lege, republicată, a fost reorganizat în
cadrul Sălii de lectură, sub coordonarea Biroului metodic, Depozitul legal local
(DLL), a cărei situaţie, comunicată Bibliotecii Naţionale a României, este
următoarea:
a) Numărul total de unităţi bibliografice intrate cu titlu de depozit legal:
Carte: u.b. 543; Publicaţii periodice: 10; CD: 10
b) Edituri care au depus exemplarele de depozit legal:
Nr. total de edituri la nivelul judeţului: 12, actualmente mai
funcţionează 6.

Nr. de edituri care au depus exemplarele de depozit legal: 3
c) Sursele utilizate în vederea completării colecţiei de depozit legal:
- Bibliografia CIP, mass-media, evenimente culturale.
d) Problemele în relaţia cu producătorii de documente:
- nerespectarea legii depozitului legal (necunoaşterea legii);
- lipsa unui tipizat standard de predare a exemplarului de depozit
legal local.
f) Statutul exemplarelor de depozit legal: utilizate în incinta bibliotecii.
g) Din colecţia DLL Vrancea nu s-a eliminat nici un document de bibliotecă
1.5 Activitatea metodică
Conform Legii 334/2002, republicată, biblioteca judeţeană are atribuţia de
a coordona din punct de vedere metodic, privind aplicarea uniformă şi
corectă a normelor metodologice. În afara întâlnirilor curente cu
bibliotecarii din teritoriu în care s-au dezvoltat teme ca: accesarea
catalogului on line, actualizarea preţului de achiziţie al unităţilor de
bibliotecă, evaluarea activităţii bibliotecilor din teritoriu, modalitatea de
compeltarea formularelor satatistice, consiliere în activitatea
biblioteconomică ş.a
A fost înfiinţat Centrul metodic zonal de la Vidra – 22 aprilie 2013, în cadrul
Bibliotecii comunale, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului local Vidra.
Activitatea bibliotecilor orăşeneşti, comunale, a Bibliotecii Judeţene
Vrancea şi activitatea de bibliotecă publică din judeţ este cuprinsă şi
centralizată în Raportul statistic CULT 1 care se predă anual, Institutului
Naţional de Stataistica, Bibliotecii Naţionale a României şi ANBPR .
(v. Cap. 4)
1. 6 Proiecte editoriale iniţiate de bibliotecă
1.6.1 Editarea Revistei LECTOR, număr omagial, cu prilejul împlinirii celor 10
ani de la a pariţia primului număr (v. Revista anexată).
1.6.2 Editarea broşurii: Teen@ge: iluzii şi realităţi. Dezvoltarea
personalităţii adolescentului, autor bibl. Ţiglea, Adrian, Focşani: 2013, 28 p.
Lucrarea a apărut în cadrul proiectului Teen@ge: iluzii şi realităţi, finanţat de
Fundaţia IREX România, prin intermediul concursului „Idei de 15000+lei” în

Programul Biblionet, câştigat de echipa Sălii de lectură a Bibliotecii Judeţene
Vrancea în anul 2013. Lucrarea abordează teme privind dezvoltarea personală a
adolescentului, inclusiv informaţii despre educaţia sexuală (v. Broşura şi CD
anexate ).

2. Activităţi administrative
În afara activităţilor administrative curente ţinând de funcţionalitatea celor 4
imobile ale bibliotecii s-au desfăşurat următoarele activităţi impuse de contextual
instituţional al anului 2013:
- Implicarea în activităţile de mutare a celei mai mari secţii a bibliotecii –
colecţii, personal, servicii pentru utilizatori – adaptarea activităţilor conform
planului de mutare etapizată, contactul cu furnizorii de servicii, dezafectarea
imobilului, rezilierea contractului de închiriere, predarea imobilului, preluarea
atribuţii ad-tive de la Consiliul Judeţean Vrancea privind imobilul renovat
- Evacuarea ca urmare a somaţiei Primăriei Focşani a Punctului Termic 69 Sud,
dezafectat, şi mutarea celor peste 3000 de volume, 20 de rafturi şi a altor obiecte
materiale într-un spaţiu oferit gratuit şi temporar de Primăria Focşani. Spaţiul a
permis depozitarea inadcvată a cărţilor, iar condiţiile de microclimat sunt
necorespunzătoare.
- Evaluarea urmărilor expoziei din data de 12 oct. 2013 la Bl. Nr. 13, Str.
Revoluţiei, Cartier Sud, care a afectat Filiala de cartier a bibliotecii – au fost
distruse uşile de la cele două intrări, stolerie ferestre, rafturi, birouri, cărţi,
tencuială. A urmat: organizarea activităţii de degajare şi securizare a spaţiului,
solicitare fonduri de la Consiliul Judeţean Vrancea pentru reparaţiile aferente,
efectuare reparaţii. Activitatea Filialei Sud s-a reluat după data 05 dec. 2013.
3. Servicii de formare dedicate bibliotecarilor si comunităţii organizate prin
Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene Vrancea (v. Cap. 3)
b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei
(în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.);

1. Înfiinţarea, pe baza de protocol cu Primăria comunei Vârteşcoiu Punctului de
împrumut de carte diversă – 1062 volume - , dedicată publicului larg la Centrul
cultural din Vârteşcoiu si partituri şi cărţi din domeniul musical dedicate publicului
specializat - în cadrul Centrului de documentare al Ateneului.
2. Înfiinţarea, pe baza de protocol cu Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focşani, a
Punctului de împrumut partituri şi cărţi din domeniul muzical – 876 u.b. dedicate publicului specializat - în cadrul Centrului de documentare al Ateneului
3. Biblioteca are în lucru împreună cu Spitalul de Urgenţă “Sfântul Pantelimon”
Focşani, un proiect început în anul 2013 dedicat împrumutului de carte unor
categorii de pacienti în cadrul spitalului. Până în acest moment s-a identificat
spaţiul necesar şi urmeaza igienizarea acestuia dedicată depozitării unui număr de
511 u.b. şi utilizării acestuia în activităţi dedicate persoanelor internate. Proiectul
mai presupune lectura şi diferite activităţi dedicate copiilor sau altor categorii de
persoane spitalizate.
4. Proiectul Teen@ge: iluzii şi realităţi iniţiat de Sala de lectură :
PROIECT: Teen@ge – iluzii şi realităţi, câştigat la Concursul “Idei de 15000+ lei”
(runda 1- 2012) din cadrul Programului Biblionet.
Acest proiect a fost un parteneriat între cinci biblioteci publice vrâncene:
Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, coordonatoare de proiect,
Biblioteca Orăşenească Mărăşeşti şi bibliotecile comunale Bogheşti, Broşteni,
Homocea.
Proiectul a fost FINANŢAT DE IREX - International Research and Exchanges
Board, organizaţie non-profit, cu sediul în Bucureşti, care este biroul
reprezentativ al lui International Research & Exchanges Board,
organizaţie non-profit înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu
legislaţia din Statul New Jersey din Statele Unite ale Americii, cu sediul
în Washington.
ECHIPA PROIECTULUI a fost constituită din:
Adrian Ţiglea: coordonator proiect, Biblioteca Judeţeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea
Nicoleta Oprişan, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Corina Aiacoboae, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Adriana Arghire, Biblioteca Orăşenească Mărăşeşti

Adriana Rusu, Biblioteca Comunală Bogheşti
Loredana Iordache, Biblioteca Comunală Broşteni
Daniela Ţîţu, Biblioteca Comunală Homocea
PARTENERI ÎN PROIECT: dr. Cătălin Groza, medic primar Medicină Generală,
Sexologie, Sănătatea Reproducerii, Diana Gurbet, asistent medical
planning familial, Monica Manolache, Comisar de poliţie din partea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea - Compartimentul de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii; dr. Doina Chiriac, Medic specialist
din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al
Judeţului Vrancea şi Inspectoratul Şcolar Vrancea.
Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani, Liceul Tehnologic „Eremia
Grigorescu” Mărăşeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Bogheşti, Şcoala cu
clasele I-VIII Pituluşa, com. Broşteni, Şcoala cu clasele I-VIII Homocea şi
Clubul Copiilor din Homocea.
GRUPUL ŢINTĂ: 85 de adolescenţi cu vârsta între 12 și 18 ani, din localităţile
Focşani, Mărăşeşti, Bogheşti, Broşteni şi Homocea.
PERIOADA de derulare a proiectului: 1 octombrie 2012 – 30 martie 2013
SCOPUL PROIECTULUI: Creşterea nivelului de informare cu privire la educaţia
sexuală, în contextul dezvoltării personale armonioase a adolescenţilor
din comunităţile Focşani, Mărăşeşti, Broşteni, Bogheşti şi Homocea.
OBIECTIVE: Înţelegerea procesului de dezvoltare a identităţii în adolescenţă
Creşterea gradului de informare a adolescenţilor privind educaţia
sexuală
Îmbunătăţirea relaţiei părinte – adolescent.
WORKSHOP-URI:
 modul în care tânărul îşi formează identitatea;
 influenţa pe care o are grupul de apartenenţă al tânărului asupra
dezvoltării identităţii sale;
 influenţa mass-media şi cea a adulţilor asupra modului în care tânărul
îşi formează imaginea pe care o are despre sine şi aşteptările lui cu
privire la ceea ce va deveni;

 anatomia sexuală şi implicaţiile fizice şi emoţionale ale începerii vieţii
sexuale;
 mijloacele de contracepţie folosite în scopul evitării bolilor cu
transmitere sexuală şi a sarcinilor nedorite;
 avantajele şi dezavantajele celor trei stiluri de educaţie: dictatorial,
permisiv şi autoritar;
 modalităţile de soluţionare a posibilelor conflicte dintre părinţi şi
copii;
 îndrumarea părinţilor de către tinerii participanţi la proiect în
creearea de conturi pe facebook şi utilizarea acestora.
Temele care au fost dezbătute în cadrul acestor workshop-uri au fost cele
pe care adolescenții le-au identificat, pentru ca acest proiect să contribuie la
dezvoltarea lor personală. Activitățile care s-au desfăşurat cu și pentru ei au
răspuns la întrebările cele mai importante de la această vârstă.
La finalul proiectului s-au realizat un set de materiale suport - un film
documentar pe tema Dezvoltarea personalităţii adolescentului şi o broşură
conţinând informaţii de specialitate privind dezvoltarea personală şi educaţia
sexuală a adolescenţilor. Atât filmul documentar cât şi broşura au ajuns în toate
bibliotecile din judeţ în vederea organizării unor activităţi pe teme similare.
Suma bugetată a proiectului a fost de 13128,6 de lei. Suma cheltuită din
finanţarea Irex a fost de 12183,66 de lei.
Resursele achiziţionate în proiect au fost: 5 Camere video. 5 Aparate foto.
Au fost realizate un film documentar şi o broşură.
În urma implementării proiectului au fost realizate două documente de
bibliotecă: o broşură şi un CD care cuprind informaţii de specialitate privind
dezvoltarea personală şi educaţia sexuală a adolescentului.
5 Organizarea unei expoziţii volante, împreună cu Ateneul Popular „Mr. Gh:
Pastia” din Focşani dedicată scriitorilor vrânceni.
b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la
nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state)
(v. Cap. 2,3):
Biblioteca a participat la:

1. Conferinţa anuală a Bibliotecilor publice din România (ANBPR) SMARTLibraries, 10 -12 octombrie 2013, Sibiu - manager şi 2 bibliotecari
La această ediţie a Conferinţei Biblioteca Judeţeană Vrancea şi Filiala ANBPR
Vrancea au avut ca invitat inclus în programul conferinţei pe doamna Doina
Stratton, membră a ANBPR – Filiala Vrancea, iniţiatoarea şi coordonatoarea
Proiectului Biblioteca de week-end, organizată la Şerbeşti, Vidra, Vrancea –
proiect unic în România.
2. Conferinţa Biblionet - Future Communities, 20 Oct 2013, organizată de
Fundaţia IREX, în contextul Programului BIBLIONET în România – manager şi
2 bibliotecari
3. Participarea la Comisiile ANBPR : Management şi Marketing; Statistică de
biblioteci – Şef serviciu Împrumut la domiciliu şi PR Manager BJDZ
4. Târgul serviciilor de bibliotecă – Sibiu, în cadrul Conferinţei ANBPR – în
care au fost prezentate cele mai representative aspect ale activităţii din
biblioteca noastră – manager şi 3 bibliotecari
5. Târgul inovaţiilor de bibliotecă – Chişinău, 3-4 decembrie 2013, în
contextul Programului NOVATECA – organizat la Chişinău de Biblioteca
Publică “B.P. Hasdeu” - cei 2 formatori ai bibliotecii
6. Concursul naţional „Idei de 15000+lei” în Programul Biblionet – singura
bibliotecă judeţeană câştigătoare a concursului la Secţiunea dedicată
adolescenţilor – Echipa Sălii de lectură
7. Premii. Diplome.

b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător

1. Proiect editorial Duiliu Zamfirescu – Scrieri de tinereţe, Târgovişte: Editura
Bibliotheca, 2013. (v. Vol. anexat)
Volumul reprezintă echivalentul volumului IX al editiei critice Opere (10 volume) /
Duiliu Zamfirescu, începută în anul 1970, la editura Minerva.
Proiectul a fost propus şi susţinut financiar de Biblioteca Judeţeană Vrancea, cu
prilejul împlinirii a 155 de ani de la naşterea scriitorului şi diplomatului vrâncean.
Editarea volumul a fost coordonată de istoricul literar Ioan Adam, cel mai
important cercetător al vieţii şi operei lui Duiliu Zamfirescu, autor al multor
volume dedicate autorului.
2 BIBLIONET Vrancea
În anul 2013 s-au finalizat activităţile de dotare cu echipamente către
Biblioteca Judeţeană Vrancea şi bibliotecile publice din judeţ care au aplicat la
programul Biblionet aflat pe final de misiune în România. Apreciem că acest
program coordonat pentru România de Fundaţia IREX, finanţat de Bill & Melinda
Gates în cadrul Fundaţiei Global Libraires, a contribuit fundamental la dezvoltarea
bibliotecilor publice din mediul rural in special, nu numai prin dotările cu
echipamente, ci mai ales prin influenţarea mentalităţii cu privire la rolul actual al
bibliotecilor, atât în rândul bibliotecarilor cât şi în rândul comunităţii şi al
factorilor de decizie. Prezentăm mai jos tabelul cu dotările de care au beneficiat
bibliotecile publice din Vrancea prin Programul Biblionet:
DOTĂRI prin PROGRAMUL BIBLIONET - BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ VRANCEA
CENTRUL DE FORMARE – 11 LAPTOP, 1 PROIECTOR, 1 IMPRIMANTA, 1 SCANNER,
1 WIRLESS, 11 CASTI, 11 MOUSE, 11 GENTI, CABLURI
SALA INTERNET – 10 DESKTOP, 10 MONITOR, 10 TASTATURI, 10 MOUSE, 10
CASTI, 10 WEBCAM, 5 UPS, 1 WIRLESS, 1 IMPRIMANTA, 1 SCANNER, 1 SWITCH,
CABLURI, 1 PROIECTOR, 1 ECRAN DE PROIECTIE
SECTIA PT COPII SI TINERET - 6DESKTOP, 6 MONITOR, 6 TASTATURI, 6 MOUSE, 6
CASTI, 6 WEBCAM, 3 UPS, 1 WIRLESS, 1 IMPRIMANTA, 1 SCANNER, 1 SWITCH,
CABLURI, 1 PROIECTOR, 1 ECRAN DE PROIECTIE
FILIALA SUD - 3DESKTOP, 3 MONITOR, 3 TASTATURI, 3 MOUSE, 3 CASTI, 3
WEBCAM, 2 UPS, 1 WIRLESS, 1 IMPRIMANTA, 1 SCANNER, 1 SWITCH, CABLURI, 1
PROIECTOR, 1 ECRAN DE PROIECTIE – 7155,01 LEI

FILIALA DE ARTA - 4DESKTOP, 4 MONITOR, 4 TASTATURI, 4 MOUSE, 4 CASTI, 10
WEBCAM, 5 UPS, 1 WIRLESS, 1 IMPRIMANTA, 1 SCANNER, 1 SWITCH, CABLURI, 1
PROIECTOR, 1 ECRAN DE PROIECTIE
FILIALA CAMPUS - 4 DESKTOP, 4 MONITOR, 4 TASTATURI, 4 MOUSE, 4 CASTI, 10
WEBCAM, 5 UPS, 1 WIRLESS, 1 IMPRIMANTA, 1 SCANNER, 1 SWITCH, CABLURI, 1
PROIECTOR, 1 ECRAN DE PROIECTIE
FINANŢARE BIBLIONET
1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ VRANCEA
ECHIPAMENTE : 83.499.01 RON
SOFTWARE: 125,452.85 RON
FORMARE: 47,137.56 RON
TOTAL GENERAL: 256,086.42 RON
2. BIBLIOTECI ORĂŞENEŞTI ŞI COMUNALE VRANCEA
În Judeţul Vrancea au beneficiat de Programul BIBLIONET 44 de biblioteci
orăşeneşti şi comunale. La nivelul judeţului Progarmul a fost coordonat de
Biblioteca Judeţeană Vrancea privind infiinţarea Centrelor de internet gratuit
pentru public (CIP) şi formarea bibliotecarilor.
Valoarea finanţării pentru aceste biblioteci a fost de 1.067.052, 38 RON
reprezentând valoarea totală pentru echipamente şi software.
TOTAL GENERAL VRANCEA : 1,323,138.80 RON
3. Cea mai mare parte a proiectelor realizate de bibliotecă sau la care aceasta a
fost invitată se realizează prin parteneriate contextuale sau, de regulă, anuale
(v. Cap. 2)
c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei
Au fost analizate şi redefinite Viziunea, Misiunea şi Valorile bibliotecii,
aprobate de Consiliul Judeţean Vrancea, în contextul validării noului Proiect de
management
c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată
c.1.1 Corespondentă (emisă si primită )
647
din care, către :
- Consiliul Judeţean Vrancea
93
- Cu alte instituţii
316

(BNR, BCU, Biblioteci Judeţene, Şcoli, Grădiniţe,Primării, CUP, ENET,
Trezorerie,
Presă, Bănci, Dir.Statistică, Casa de Sănătate Casa de Pensii, Direcţia Muncii
ş.a)
c.1.2 Acte Administrative interne :
209
(Decizii, Fişe, Adrese, Rapoarte, Proiecte, Circulare, Anunturi, Programe ş.a.)
- Delegatii/Ordine de deplasare
14
- Contracte
15
- P-V Consiliul de administratie
4
c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în
perioada raportată, după caz
1. A fost elaborată sinteza activităţii de bibliotecă din perioada 2008-2012,
înaintată Consiliului Judeţean Vrancea, spre analiză şi evaluare finală a
managerului în perioada de raportare.
2. În urma evaluării a fost încheiat un nou Contract de management pentru
perioada 2013-2017
3. Hotărârrea Nr.76/ 31 Iulie 2013 a Consiliului Jud. Vrancea de aprobare a
Organigramei, Numărului de personal şi Statului de funcţii pentru Biblioteca
Judeţeană „DUILIU Zamfirescu” Vrancea, prin care s-au aprobat un numar de 45
de posturi în Statul de funcţii al instituţiei.
La sfarsitul anului 2013, Biblioteca avea un numar de 45 de posturi
aprobate, din care: 35 contracte active si 10 posturi vacante (8 de specialitate, 1
IT si 1 administrativ).
Pentru punerea în aplicare a acestei Hotarâri, managerul instituţiei a emis
DECIZIILE individuale de stabilire a noilor salarii şi de întocmire a Statului de
functii, astfel modificat.
4. A fost actualizat, ca structură şi conţinut Regulamentul de organizare şi
de funcţionare, aflat în faza de consultare pe secţii. Acesta va fi înaintat autorităţii
spre analiză în primul Trim. al anului 2014.
c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz,
ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul
conducerii pe perioada evaluată etc.

Au fost organizate numeroase întâlniri operative, cu personalul din secţii, mai ales
cu acela al Secţiei de împrumut implicată în procesul de mutare, întâlniri de lucru
cu şefii de secţii, cu personalul secţiilor, pentru stabilirea activităţilor anuale mari,
sau pentru pregătirea unor activităţi contextuale.
Săptămânal au avut loc întâlniri de lucru cu Managerul PR şi coordonatorul
activităţilor culturale privind planificarea şi organizarea acestor activităţi.
Au fost organizate întâlniri ale Consiliului de administraţie, dedicate, în special
activităţii de mutare a Corpului A – Sediul central, ca urmare a modificărilor
apărute în derularea acestui proces.
Consilii de administraţie/2013
PROCES – VERBAL Nr.319/08 aprilie 2013 – cu ordinea de zi:
- Strategia mutării sediului central al Bibliotecii, din strada M.
Kogălniceanu nr. 12, în imobilul din str. M. Kogălniceanu nr. 13, care,
după consolidare, a fost dat în administrarea Bibliotecii Judeţene prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean Vrancea ;
- Discuţii şi măsuri privind adresa, prin care Primaria Focşani solicită
eliberarea, în termen de 5 zile a Punctului Termic nr. 69 din Cartierul
Sud, de către instituţia noastră
PROCES – VERBAL Nr.476/05 iunie 2013 – cu ordinea de zi:
- Modificarea Organigramei Bibliotecii Judeţene „DUILIU ZAMFIRESCU”
Vrancea;
- Diverse.
PROCES – VERBAL Nr. 574/04 iulie 2013 – cu ordinea de zi:
- Evaluarea etapelor mutării sediului central al Bibliotecii, din strada M.
Kogălniceanu nr. 12, în imobilul din str. M. Kogălniceanu nr. 13, care,
după consolidare, a fost dat în administrarea Bibliotecii Judeţene prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean Vrancea ;
- Decongestionarea Fondului adulţi – casări, redistribuiri de documente de
bibliotecă.
- Achiziţionarea unui Sistem RFID.
PROCES – VERBAL Nr. 1092/22 noiembrie 2013 – cu ordinea de zi:

- Stabilirea structurii interne şi a circuitului de lectură în sediului
reabilitare a Bibliotecii, din Corpul B (str.M. Kogălniceanu nr. 13) în
vederea deschiderii bibliotecii pentru public
- Modificarea Organigramei Bibliotecii Judeţene „DUILIU ZAMFIRESCU”
Vrancea
Au fost extinse competenţele/persoană privind administrarea corpurilor de
clădire în care funcţionează biblioteca, pentru o mai bună gestionare şi
coordonare a acestora.
c.4. Perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare:
Cursuri în contextul Programului Biblionet
19-24 Mai 2013, Poiana Brașov - Margareta Tătăruș - participare la cursul
"Metode şi instrumente de educatie nonformală" - Curs de formare în context
TiA pentru bibliotecarii-traineri, modulul 1. Curs organizat de IREX în
Programul BIBLIONET
17-21 iunie 2013, Poiana Brașov: Margareta Tătăruș participă alături de
bibliotecara Luciana Stoean la Cursul de formare pentru bibliotecari-traineri și
reprezentanți ai bibliotecilor județene în domeniul scrierii cererilor de
finanțare în context TiA, managementul proiectelor și al voluntarilor,
înființarea de ONG-uri, modulul 2. Curs organizat de IREX în Programul
BIBLIONET.
3-5 iulie 2013, Piatra Neamț: Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan participă la
cursul de formare de formatori în programul de educație financiară BaniIQ. Au
fost prezenți bibliotecari traineri din bibliotecile județene din estul și sud-estul
României. Curs organizat de IREX.
29 nov. – 1 dec. 2013, Focșani: Margareta Tătăruș a participat la Cursul de
scriere de proiecte în context european, derulat de ANPCDEFP, curs care a
fost axat pe schimbările aduse de noul program al Uniunii Europene –
Erasmus+.
15 Aprilie 2013, Brăila, : Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan – Atelier
Regional coordonat și finanțat de IREX, pentru a clarifica/stabili strategia de
evaluare și creare a noi cursuri pentru comunitate. Au participat judeţele din
zona de sud-est: Vrancea, Galaţi, Brăila, Constanța, Tulcea și Buzău. Atelierul a
fost finanțat de IREX.
6-8 Februarie 2013, București: Margareta Tătăruș a participat la întâlnirea de
strategizare a Grupului de Lucru pe Training, la nivel național. Grupul are 14

membri, bibliotecari formatori din Bibliotecile Județene, fiecare regiune din
România având câte 2 reprezentanți. Întâlnirea a fost finanțată de IREX.
19-21 aprilie 2013, Bușteni: Margareta Tătăruș a participat la întâlnirea de
lucru a Grupului alcătuit ca să lucreze la Harta Serviciilor Noi de Bibliotecă din
bibliotecile publice românești. Grupul a fost alcătuit din reprezentanți ANBPR,
IREX și Biblioteci Publice din România. Întâlnirea a fost finanțată de IREX.
12 – 13 decembrie, București: Margareta Tătăruș participă la întâlnirea
Grupului de Lucru pe Training, la nivel național, de pregătire a Conferinței
Internaționale a Bibliotecarilor Traineri, care va avea loc în aprilie 2014.
Întâlnirea a fost finanțată de IREX.
17 – 21 iunie 2013 modul I – Stoean Luciana – invitaţie (IREX – Biblionet în
parteneriat cu ANPCDEFP) la Cursul “Scrierea propunerilor de finanţare,
managementul proiectelor şi înfiinţarea de asociaţii în context Tineret în
Acţiune”. -desfaşurat la Poiana-Brasov
17 – 21 iunie 2013 modul II – Tătăruş Margareta – invitaţie (IREX – Biblionet
în parteneriat cu ANPCDEFP) la Cursul “Scrierea propunerilor de finanţare,
managementul proiectelor şi înfiinţarea de asociaţii în context Tineret în
Acţiune”. -desfaşurat la Poiana-Brasov
Alte cursuri :
17 – 20 aprilie 2013 - Hanganu Claudia, Cristina Olaru participă la Conferinţa
BiblioPublica, pe tema “Comisiile profesionale - factor al dezvoltării
bibliotecilor”- Busteni.
28- 30 august 2013 – Ţiglea Adrian – participare la Atelierele profesionale
judeţene, org. de Centrul de Excelenţă al Bibliotecii Jud. “V. A. Urechia” Galaţi.
25 – 29 noiembrie 2013 – Rotaru Gabriela si Cristea Maria - participare la
cursul organizat la Sinaia , de CPPC – Bucuresti: “Curs intensiv pentru ocupaţia de
Economist şi Compartimentele de Resurse Umane”
6 – 11 decembrie
2013 – Ţiglea Adrian – participare la cursul de
managementul proiectelor europene organizat de MTS- Bucuresti.
Evaluarea personalului din instituţie / Promovarea personalului din instituţie
Conform prevederilor Art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/28.XII.2010, privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, activitatea
profesională a personalului Bibliotecii Judeţeană „D. Zamfirescu” Vrancea, a fost

apreciată anual, ca urmare a Evaluarii performanţelor profesionale individuale,
evaluare care s-a facut conform criteriilor de evaluare in funcţie de specificul
domeniului de activitate.
În urma Evaluarii personalului pentru anii 2010,2011,2012 (unde
calificativele obţinute de salariaţi au fost in întregime de “F.bine”), conform art
26, care mentonează că:
„Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face
din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu
calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia
desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte
sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor”
şi conform Dispoziţiei nr.292/2012 a Consiliului Judeţean Vrancea, de aprobare a
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în
grade sau trepte profesionale” instituţia a organizat in anul 2013 examene de
promovare pentru salariaţii care au intrunit condiţiile de participare.
În urma rezultatelor acestor examene, stabilite Comisia de examinare a
performantelor profesionale, au promovat un numar de 13 salariati în gradul
imediat superior (personal de specialitate: bibliotecar Grad I (S) – 11 posturi,
bibliotecar Treapta I (M) – 1 post şi economist Grad I (S) – 1 post).
c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii
sau ale altor organisme de control, în perioada raportată:
Misiunea de audit public intern
Prin adresa nr.2911/28.03.2013, înregistrată la Biblioteca Judeţeană la
nr.381/07 mai 2013, Consiliul Judeţean Vrancea – Compartimentul de audit intern
a solicitat întocmirea unui nou Plan de acţiune pentru implementarea masurilor în
ceea ce priveste Sistemul de Control Intern Managerial cu termen 15.07.2013
Extrase din adresa bibliotecii către Consiliul Judeţean Vrancea - Compartimentul
de Audit Intern :
„Prin prezenta, răspundem la adresa Dvs.Nr.2911/28.03.2013,
comunicandu-vă măsurile pe care conducerea le-a dispus privind Stadiul
implementării Sistemului de Control Managerial la nivelul Bibliotecii Judeţene
„D.Zamfirescu” Vrancea :

1. S-a elaborat, la nivelul entitatii, Lista obiectivelor specifice după criterii
SMART (specifice, măsurabile si verificabile, necesare, realiste) şi a activităţilor
necesare pentru realizarea obiectivelor (PI).
2. A fost întocmit Inventarul Funcţiilor sensibile şi au fost luate măsuri
suplimentare, la nivelul entităţii, în vederea gestionării corespunzătoare a
acestora (I).
3. S-a elaborat Registrul de riscuri , pe total entitate publică (I).
A fost numită Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR) (I).
4. Au fost elaborate proceduri operaţionale de lucru pentru activităţile
procedurabile (PI).
5. Stadiul de implementare al SCM (Situaţia centralizatoare, Anexa 3,
Capitolul II din OMF nr.946/2005, republicat), este în curs de finalizare
(25.07.2013).”
În conformitate cu Hotarirea Consiliului Judetean Vrancea nr.31/04.04.2013
privind darea în administrare a sediului din Kogălniceanu Nr.13 şi prin protocolul
din 16 oct.2013 s-a preluat imobilul cu valoare actualizată de 2.059.462.33 lei.
Cheltuielile materiale şi serviciile au fost efectuate şi plătite în limita creditelor
bugetare aprobate şi prin solicitarea de oferte de preţ, conf. legislaţiei în vigoare.
e) Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru
îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor
managementului:
e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul
comunităţii la proiectele incluse în acestea).
Analiză selectivă a programelor:
Bibliotea Judeţeană Vrancea îşi desfăşoară activitatea pe patru niveluri tematice:
1.Activitatea biblioteconomică – achiziţie de cărţi şi alte documente de bibliotecă,
prelucrarea lor informatizată, tezaurizare, depozitare, împrumut la domiciliu şi la
sală, înscrierea utilizatorilor, prospectarea şi întreţinerea colecţiilor, acces la
internet şi alte baze de date, administrarea bazei de date, întocmire de
bibliografii, cercetare, activitatae metodică la sediu şi în teren, formare
profesională, studii de marketing şi statistici de bibliotecă ş.a.

2. Activitatea financiară, administrativă şi de resurse umane – care urmăreşte
desfăşurarea activităţilor proprii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
specificul şi realitatea instituţională.
3. Activităţi ţinând de alte servicii nespecifice care pot fi desfăşurate în bibliotecă
4. Activităţi culturale adresate publicului larg
Activităţile de la punctele 1-3 de mai sus se încadrează în Programul activităţilor
de specialitate care sunt specifice, generic, fiecărui an.
Pentru anul 2013 acestea au avut următoarele caracteristici :
- Prioritate: mutarea Sediului Central Corp A
- Continuitatea celorlalte activităţi de specialitate şi desfăşurarea în
paralel cu mutarea sediului
- Adaptarea etapelor de lucru, a resurselor, a programului pentru public
şi bibliotecari/instituţie
- Adaptarea programului minimal al instituţiei la programul dedicat
mutării sediului şi la cel conjunctural impus de situaţii şi contexte
neprăvăzute
- Inovaţia în activităţile de formare pentru bibliotecari
- Inovaţia în servicii pentru comunitate
- Rapoartele statistice arată răspunsul comunităţii la activitatea de strictă
specialitate menţionată mai sus (v. Cap. 4 şi Cap.2 )
Pentru Programele culturale proprii, anul 2013 a avut următoarele
caracteristici:
Lectură.Cultură
- Prioritate: Editarea vol. IX Opere, Duiliu Zamfirescu, la împlinirea a 155
de ani de la naşterea scriitorului
- Continuitatea încheierii de parteneriate cu instituţii diferite pentru
derularea de activităţi culturale comune
- Iniţierea activităţii de digitizare a colecţiei de documente de referinţă
locală
Localia.Personalia

- Prioritate: Organizarea Zilelor „Duiliu Zamfirescu” activitatea care s-a
desfăşurat cu prilejul inaugurării sediului renovat de bibliotecă din Str.
Mihail Kogălniceanu Nr. 13
- Continuarea, iniţierea unor activităţi dedicate scriitorilor vrânceni
Biblioteca în serviciul comunităţii
- Prioritate: continuarea Programului Biblionet
- Continuarea şi actualizarea Protocolului de colaborare cu Biblioteca
Municipală “B-P. Hasdeu” din Chişinău
- Continuarea şi diversificarea activităţilor de donaţii de carte şi alte
activităţi dedicate românilor de peste hotare.
NOTĂ Detalierea activităţilor desfăşurate în cadrul Programelor şi cuantificările
aferente sunt prezentate în capitolele tematice ale prezentului Raport.
e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor – selectiv - (eficacitatea
acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea);
1. Principalul proiect în cadrul Programului de activităţii de specialitate în anul
2013 l-a reprezentat mutarea Sediului Central Corp A - formă complexă de
suprapunere şi combinare a tuturor tipurilor de activitate biblioteconomică.
Aceasta a presupus numeroase activităţi preparative legate de organizarea
colecţiilor de carte, regândirea serviciilor către utilizatori, adaptarae personalului
cu noul spaţiu. Activitatea de mutare a presupus schimbarea treptată a
programului pentru public – o tură/zi timp de 3 luni , până la închiderea totală, 90
de zile serviciilor pentru public în vederea reamenajării noului spaţiu.
Utilizatorii sunt mulţumiţi de nivelul de modernitate şi confort şi de noul design al
sediului. Activitatea consecutivă mutării propriu-zise continuă, atât din punctul de
vedere al aşezării tuturor colecţiilor, cât şi al localizării în baza de date a
volumelor/încăperi, în vederea fluidizării accesului la colecţii.
2. Instalarea Sistemului de identificare şi securizare a documentelor RFID a
însemnat o provocare financiară, tehnologică şi un important moment inovativ în
activitatea bibliotecarilor în relaţia cu utilizatorii. Deşi acest sistem este în faza
incipientă de implementare, şi-a dovedit parte din calităţile care l-au impus pe
piaţa de IT specifică bibliotecilor:
- asigură securizarea documentelor

- asigură identificarea documentelor în baza de date sau direct la raft
ajutând la inventare prin sondaj, parţiale sau totale
- Economiseşte resursa umană prin simplificarea etapelor de lucru şi
evitarea rutinei
- Economiseşte timpul cititorului
- Economiseşte timpul bibliotecarului care se va dedica mai mult
utilizatorului, contribuind, astfel, la îmbunătăţirea serviciilor
- Este compatibil cu echipamentele bibliotecii indiferent de
generaţie
Atât personalul bibliotecii, cât şi utilizatorii au confirmat performanţa acestui
sitem până în acest moment.
3. Activitatea editorială, din Programul Lectură.Cultură, s-a remarcat prin
contribuţia bibliotecii la editarea volumului IX de Opere, Duiliu Zamfirescu, volum
care îşi aşteaptă tipărirea dinainte de anul 1989. Acest eveniment editorial a fost
dedicat celor 155 de ani de la naşterea uneia dintre cel mai importante
personalităţi vrâncene.
Editorul acestor volume şi colaboratorul bibliotecii este reputatul istoric şi critic
literar Ioan Adam, care şi-a dedicat o viaţă întreagă studiului vieţii şi operei
scriitorului, că volumul este la la prima ediţie - nicio editură şi nicio instituţie din
România nu a editat, în perioada 1989-2013, volumul IX, integral sau extrase.
Volumul a apărut sub titlul „Scrieri din tinereţe” deoarece, titlul iniţial aparţine
editurii Minerva care s-a desfiinţat. Volumul va fi lansat în Focşani în luna aprilie
2014.
S-a editat Revista Lector, număr omagial, la împlinirea a 10 ani de la apariţia
acesteia. Revista s-a lansat cu prilejul Zilelor „Duiliu Zamfirescu”.
S-a editat în plus faţă de planificarea propusă si broşura +CD Teen@ge: iluzii şi
realităţi.
4. Au fost dezvoltate fondurile de autor Gheorghe Neagu şi Ioan Adam. S-a
constituit (faza incipientă), în plus, Fondul Mircea Dinutz prin biblioteca pe care
autorul a lăsat-o, testamentar, Bibliotecii Judeţene Vrancea.
5. S-au continuat activităţile tip club pentru copii şi s-au iniţiat cursuri noi,
dedicate comunităţii.
6. S-a continuat colaborarea cu instituţii şi asociaţii din afara graniţelor pentru
activitatea de donaţii de carte în limba română.

NOTĂ Detalierea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor aferente
Progarmelor este prezentată şi cuantificată în capitolele tematice ale prezentului
Raport.
e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu
subvenţia/alocaţia primită
e.4. Managementul de proiect: centralizatorul*17 de
programe/proiecte/beneficiari - selectiv:
Nr.
crt.

1
1

2
3

4

5

6
7

Programul

2
Biblioteconomie

Tipul
proiectului

3
Activităţi
specifice.
Mutare sediu
Mare
Formare. Educaţie Cursuri. Cluburi.
continuă
Ateliere - Mare
Biblioteca în
Teen@ge: iluzii
serviciul
şi realităţi comunităţii
Mare
Cultură. Lectură
Proiecte
editoriale
Mare/Mediu/mi
c
Localia. Personalia Zilele „Duiliu
Zamfirescu”
Mare
Localia. Personalia Restituiri
Mediu
Biblioteca în
Biblioteci în
serviciul
lume. Mediu
comunităţii

Numarul
de
proiecte

4
Peste
45

Numarul
de
contacte
nemijlocit
e
5
Peste
1500

Numarul
de
beneficiari

6
6000

15

2000

600

5

300

100

3

100

peste 600

10

100

peste 250

3

10

peste 250

6

3

peste 350

8.

9

10

Localia.Personalia. Biblioteca
scriitorilor –
Mediu
Biblioteca în
Biblioteca
folosul
dăruieşte - Mic
comunităţii
Biblioteca în
Spectacolul
folosul
cărţilor - Mic
comunităţii

10

50

70

1

200

peste 1000

216

100

peste 1000

Total:
Peste
314

Total:
Peste
4563

Total:
Peste
10.220

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei 10 vizite în
afara sediului /840 beneficiari;
e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii,
rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după
caz;
e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz
Biblioteca a intermediat şi sprijinit campanii caritabile de donaţii de carte
organizate de alte instituţii.
Biblioteca a oferit spaţii gratuite pentru organizare de infochioşcuri, pentru
instituţii care diseminează diferite informaţii culturale pentru comunitate.
S-a oferit, gratuit, altor instituţii, spaţiu pentru expoziţii diverse şi postare de
afişe cu scop cultural sau educaţional şi s-au oferit informaţii diverse pentru
comunitate.
Au fost intermediate diferite concursuri şi activităţi ale altor instituţii.
e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%).
- internet, multimedia - 100%

- Sală de lectură – 50 %; Secţia pentru copii şi tineret 70%; Centrul de limbi
străine 20%; 85% la Sediul central. În perioada concursurilor şcolare şi a
examenelor indicele de ocupare a sălilor poate ajunge la 100%.
Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea va adapta scopurile şi misiunea la
următoarele obiective:
- creşterea şi/sau conservarea numărului de utilizatori pe perioada de referinţă,
astfel încât numărul acestora să reprezinte 10% din populaţia Focşaniului în anul
2014
- creşterea numărului de vizite/utilizator la bibliotecă în contextul tranzacţiilor de
împrumut sau al altor activităţi
- dezvoltarea capacităţii de utilizare a noului program RFID de bibliotecă
- creşterea numărului de documente împrumutate/utilizator
- creşterea ratei de înnoire a colecţiilor
- diversificarea serviciilor IT pentru public – servicii Internet şi multimedia
- diversificarea serviciilor de formare pentru comunitate
- creşterea gradului de profesionalizare a personalului
- iniţierea de servicii de lectură pentru persoanele cu dizabilităţi
- identificarea categoriilor de non-public şi atragerea acestora spre lectură şi
bibliotecă
- creşterea gradului de vizibilitate a bibliotecii prin promovarea permanentă a
serviciilor şi activităţii acesteia
- continuarea activităţilor devenite tradiţionale şi eficientizarea acestora
- iniţierea de noi activităţi propuse publicului larg şi publicului specializat
- cunoaşterea gradului de satisfacţie a utilizatorului faţă de serviciile oferite de
bibliotecă
- atragerea de fonduri extrabugetare

Activităţi care au adus plus valoare în anul 2013
Organizarea unui sediu modern de bibliotecă în sdiul renovat din str. Mihail
Kogălniceanu Nr. 13
Achiziţionarea celui mai modern Sistem de securizare şi identificare a cărţilor –
Biblioteca Judeţeană Vrancea este prima bibliotecă judeţeană care a investit în
acest program novator - RFID .
Editarea cu sprijinul bibliotecii a volumului Duiliu Zamfirescu, Scrieri din tinereţe,
Târgovişte, 2013, cu prilejul împlinirii a 155 de ani de la naşterea scriitorului.
Organizarea cursurilor pentru voluntari la Centrul de formare al bibliotecii.
Obţinerea celei mai mari finanţări pentru un proiect iniţiat de bibliotecă.
Organizarea activităţilor de voluntariat:
- pentru activităţi administrative – cu Penitenciarul Mândreşti – 400 de
ore/5 voluntari
- pentru cluburile organizate pentru copii – 850 ore de voluntariat/27
voluntari
Dezvoltarea serviciului de împrumut interbibliotecar şi diversificarea relaţiilor cu
alte biblioteci
Externalizarea unor servicii de bibliotecă prin înfiinţarea unor Puncte de
împrumut externe.
NOTĂ Nu a fost organizat Târgul de carte ca urmare a decalării activităţilor de
mutare în sediul renovat.

