Capitolul 2
Anuarul activităților de bibliotecă - 2013

IANUARIE
Ziua Națională a Culturii Române
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
“Oana Doana Renea, ”, Sala de lectura, Sediul
central

Nr. participanți: 115, Expoziții carte: 3;
Altfel de expoziții: 3; Nr. doc expuse:132;
Rezumat: 15 ianuarie - Manifestări organizate cu
ocazia Zilei Naționale a Culturii Române și a
aniversării a 163 de ani de la naşterea poetului
naţional Biblioteca Judeţeană Vrancea a pregătit la toate
secţiile expoziţii de carte veche şi curentă, periodice şi
publicaţii culturale, grafică, pictură şi filme
documentare ce vor rula e tot parcursul zilei.
La
Sediul
Central
al
Bibliotecii
sub
titlul
Cronica…Eminescu: expoziţie de publicaţii culturale, periodice şi
carte veche ce reuneşte titluri
apărute dea-lungul timpului
despre opera şi omul
Eminescu. Expoziţia este
completată
de
lucrările
graficianului
Alexandru
Cucereanu,
donate
bibliotecii, ce ilustrează
poezia Luceafărul.
Sala de Lectură:
expoziţii
de
carte
şi
documente, care cinstesc
memoria geniului românesc
al poeziei. Expoziţia de
carte „Să ne aducem aminte
de Mihai Eminescu” cuprinde titluri din opera şi critica literară
eminesciană iar statutul de bibliotecar al lui Mihai Eminescu. este
evocat printr-o o serie de facsimile de documente care pun în valoare cariera de bibliotecar a lui Mihai
Eminescu. Toate aceste facsimile din expoziţie sunt reunite în prezentarea “Eminescu, bibliotecar”,
realizată de colectivul Sălii de lectură.
De ziua lui Eminescu vă urează bun venit: expoziţie de pictură la Secţia pentru copii şi tineret
„Oana Diana Renea” realizată de bibl. Roxana Făcăoaru. Expoziţia de pictură este completată de o
expoziţie de carte ce reprezintă o invitaţie adresată tinerilor de al cunoaşte pe Mihai Eminescu şi aduce
mai aproape de sufletul lor moştenirea perenă a marelui poet.
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Serie de interviuri realizate de Televiziunea România Cultural
la Biblioteca Județeană Vrancea

Colaboratori Biblioteca Judeţeană Vrancea
Organizator:: Televiziunea România Cultural
Rezumat: 17 ianuarie - Interviu Cristian Cazacu,
colaborator și cititor al bibliotecii, colecționar de
monede si pasionat de cartografie, primul din seria de
interviuri realizate de TVR Iași pentru Televiziunea
România Cultural în Biblioteca Județeană Vrancea.
Această serie de interviuri a format filmul documentar
Descriptio Moldaviae, despre istoricul orașului Focșani,
la care au participat: directorul Bibliotecii Județene Vrancea - Teodora Fîntînaru, prof. Cezar
Cherciu, muzeograful - Dumitru Huțanu, directorul Arhivelor Naționale Vrancea - Petre Obodariu,
directorul Teatrului Municipal “Mr. Gh. Pastia” Focșani - Sorin Francu, directorul Ateneului Popular
“Mr. Gh. Pastia” Focșani Valentin Gheorghiță, directorul Direcției de cultura Vrancea - Florin Micu
Iliescu,– bibliotecar Anamaria Cătănoiu și președinte al Asociației Poutpuri, Sorin Tudose coord.
proiect Focșaniul vechi.
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Debutul Proiectului Teen@ge – iluzii şi realităţi
Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea
Colaboratori: dr. Cătălin Groza, medic primar
Medicină Generală, Sexologie, Sănătatea Reproducerii şi
Diana Gurbet, asistent medical planning familial.
Loc de desfășurare: Ateneului Popular „Mr. Gh.
Pastia” Focşani

Nr. participanți: 70
Rezumat: 17- 22 ianuarie, Biblioteca Judeţeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a organizat primele două
întâlniri pe tematica Educaţia sexuală la adolescenţi din
cadrului proiectului „Teen@ge – iluzii şi realităţi”, unul
din cele patru proiecte câştigătoare la Concursul “Idei
de 15000+ lei” din cadrul Programului Biblionet ,
organizat şi finanţat de Fundația IREX România.
La această activitate au participat bibliotecile
partenere în proiect din localităţile: Bogheşti,
Broşteni, Homocea şi Mărăşeşti și 30 de
adolescenţi din Focşani şi Mărăşeşti.
Workshop-ul a fost susţinut de dr. Cătălin
Groza, medic primar Medicină Generală, Sexologie,
Sănătatea Reproducerii şi Diana Gurbet, asistent
medical planning familial.

„Să privim viaţa prin ochii nevăzători”
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Fundaţia pentru nevăzători „Cartea Călătoare”
Colaboratori: voluntarul american la Corpul
Păcii, Jennifer Brooks, Școala Sanitară Carol Davila,
Loc de desfășurare: Secţia pentru Copii şi
Tineret

Nr. participanți: 55; Expoziții carte: 1;
Altfel de expoziții:1 ; Nr. doc. expuse:15 ;
Rezumat: 18 ianuarie, ateliere și discuţii cu
voluntarul american la Corpul Păcii, Jennifer Brooks,
pe tema „Să privim viaţa prin ochii nevăzători”.
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Invitatul special este Jennifer Brooks, voluntar american la Corpul Păcii care lucrează cu elevii cu
deficienţe de vedere în cadrul Liceului „Moldova” din Târgul Frumos, Iaşi. Întâlnirea, la care au
participați reprezentanţii Fundaţiei pentru nevăzători „Cartea Călătoare” din Focşani a abordat foarte
deschis problemele cu care se confruntă nevăzătorii, au avut loc demonstraţii de blindfold cu implicarea
publicului participant, audiţii şi vizionări demonstrative de cărţi audio în format Daisy şi filme
accesibilizate la cinematograf pentru nevăzători, se va vizita studioul de înregistrare a cărţilor audio
pentru nevăzători, găzduit de Secţia pentru Copii şi
Tineret a bibliotecii.
Biblioteca Judeţeană Vrancea – Secţia pentru
Copii şi Tineret găzduieşte Studioul de înregistrare audio
„Demostene” al Fundaţiei „Cartea Călătoare”. Cele două
instituţii au realizat de-a lungul timpului multe activităţi
menite să sprijine persoanele nevăzătoare.

Cursuri de inițiere și utilizare a calculatoarelor
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea - Centrul
de formare

Loc de desfășurare:Secția pentru copii și tineret
Nr. participanți:7
Rezumat: 21-25 Ianuarie 2013 – Cursul ITLIB inițiere și utilizare a calculatoarelor și de gestionare a serviciului Calculatoare cu Internet pentru Public.
Au fost instruiți 7 bibliotecari din județul Vrancea în utilizarea calculatorului, imprimantei,
scanerului, videoproiectorului, internetului și în gestionarea noilor servicii de bibliotecă ce utilizează
tehnologia IT. Cursul s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret, formator: Margareta Tătăruș

Leon Kalustian (17 oct. 1908 – 24 ian. 1990)
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți: 25; Expoziții carte: 1; Altfel
de expoziții: 1; Nr doc. expuse: 12;
Rezumat: 24 ianuarie comemorare a 23 de ani de la
moartea lui Leon Kalustian (17 oct. 1908 – 24 ian. 1990)
– publicist şi scriitor vrâncean, reprezentant marcant al

comunităţii
armeneşti
din
România.
Cu această ocazie Sala de Lectură şi Internet
a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
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a organizat o expoziţie dedicată ziaristului vrâncean. Expoziţia cuprinde fotografii, acte,
tablouri şi cărţi din Fondul documetar Leon Kalustian al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea. Acest fond documentar a fost donat instituţiei noastre de domnul Ioan Codreanu, nepotul
ziaristului. Pentru prima dată publicul larg vrâncean, poate admira patru tablouri reprezentându-l pe
Leon Kalustian în viziunea caricaturistilor români Ştefan Popa-Popas şi Mihai Pânzaru Pim.

24 ianuarie - Unirea Principatelor Române
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Garnizoana Focșani
Loc de desfășurare: Sediul Central, Garnizoana Focșani
Nr. participanți: 65; Expoziții carte: 2; Altfel de
expoziții: 2; Nr doc. expuse: 45;
Rezumat: Expoziții tematice realizate cu ocazia 154 de
ani de la Unirea Principatelor Române organizate în
bibliotecă și la Garnizoana Focșani

Vizită documentară Biblioteca de Weekend din Şerbeşti, Vidra,
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Biblioteca de weekend Șerbești
Loc de desfășurare: Șerbești
Nr. participanți: 7
Rezumat: 22 ianuarie, vizită documentară de
Biblioturism zonal, în satul Șerbești la Biblioteca de
Weekend din Şerbeşti, Vidra, proiect unic în judeţul
Vrancea, conceput într-o formulă complexă şi
originală: bibliotecă – muzeul satului. Biblioteca de

Weekend din Şerbeşti este un proiect inițiat de
doamna Doina Stratton Andrieș, cu vocație de
bibliotecar și care a ales să facă voluntariat și să
desfășoare activități dedicate copiilor din localitate,
oferindu-le şansa de a participa la cluburi de pictură,
engleză, muzică, dans sau şah.
Cu această ocazie s-a stabilit un program comun
de activități și noi posibilități de colaborare între cele
două biblioteci.
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Cursul ITLIB - inițiere și utilizare a calculatoarelor
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea – Centrul
de formare

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanți: 6
Rezumat: 28 ianuarie – 1 februarie 2013 - Cursul
ITLIB - inițiere și utilizare a calculatoarelor și de
gestionare a serviciului Calculatoare cu Internet pentru
Public. Au fost instruiți 6 bibliotecari din județul
Vrancea în utilizarea calculatorului, imprimantei,
scanerului, videoproiectorului, internetului și în
gestionarea noilor servicii de bibliotecă ce utilizează
tehnologia IT. Cursul s-a desfășurat la Secția pentru
Copii și Tineret, formator: Margareta Tătăruș

Întâlnire metodică filiala ANBPR Vrancea
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Filiala ANBPR Vrancea, Muzeul
Vrancei

Loc de desfășurare: Sala de Lectura
Nr. participanți: 27;
Rezumat: Prima întâlnire metodică, din anul 2013, a
bibliotecarilor din județ și a membrilor Filialei ANBPR
a avut următoarea tematică:

-

Retrospectiva activităţii pe anul 2012 Veronica Crăciun, metodist;
Prezentare / donaţie cărţi editate de
Muzeul Vrancei – Dir. Horia Dumitrescu;
Discuţii pe marginea formularelor: Cult. 1,
R.S.A şi R.S.U pe anul 2013;
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Actualizarea preţului de achiziţie la documentele de bibliotecă (ANBPR – Aplicaţii şi
tipizate);
- Accesarea catalogului ON LINE al BJDZ Vrancea – Bibl. Elena Velniţă;
- Planificarea activităţii metodice pe anul 2013: stabilirea centrelor metodice zonale şi
completarea chestionarului privind planificarea ariei tematice pe anul 2013 - Veronica
Crăciun, metodist;
Prezentare de carte: Căutătorii de poveşti – Dir. Prof. dr. Teodora Fîntînaru;
Distribuirea cărţii: Căutătorii de poveşti – Bibl. Liliana Mocanu
Biblioturism în Vrancea Arhaică: poveste digitală –
prezentare Power Point Adriana Bratie, Biblioteca
publică Năruja;
Donaţie carte Fundaţia IREX - Căutătorii de
poveşti,
Donaţie carte Ministerul Culturii
-

-

-

-

- ANBPR
Prezentarea activităţii Filialei ANBPR Vrancea pe
anul 2012 – Bibl. Cristina Olaru;
Conferinţa Naţională ANBPR - Brăila 18-20
octombrie 2012: diseminare informaţii – Bibl.
Cristina Olaru.


FEBRUARIE
Proiectul „Click@ platformă online de instruire pentru bibliotecari”
a adus e-readere la Biblioteca Județeana Vrancea
Pentru Biblioteca Judeţeană Vrancea au fost achiziţionate cinci e-readere Kindle şi iRiver,
precum și o tabletă Samsung Galaxy care vor fi disponibile la Sala de lectură şi la Secţia de copii
şi Tineret.
Acest lucru a fost posibil datorită implicării, în
perioada septembrie 2011 – septembrie 2012, în
proiectul „Click@ platformă online de instruire
pentru bibliotecari”
derulat de Biblioteca
Judeţeană „Duiliu Zamfirescu ” Vrancea , alături
de alte şase biblioteci judeţene din România .
Biblioteca Județeana Vrancea a beneficiat
de o finanţare de 2 000 $ pentru a desfăşura
activităţi în dezvoltarea profesională a bibliotecarilor
publici şi a diverşilor utilizatori ai bibliotecii
Acest proiect a beneficiat de un grant oferit de
EIFL (Electronic Information for Libraries, Italia) şi
Centrul Mortenson pentru Programe Internaţionale de
Bibliotecă din Illinois-SUA.
Începând cu luna aprilie 2013, au avut loc ateliere de instruire în utilizarea tabletelor şi eredere-lor cu bibliotecarii ce le vor utiliza şi pune la dispoziţia utilizatorilor, sub coordonarea
bibliotecarului care a participat la Programul de Training pentru Lideri şi Inovatori al Centrului
Mortenson - Margareta Tătăruş – coordonatorul Secţiei pentru Copii şi Tineret şi formator al
bibliotecii.
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Pe e-readere s-au instalat e-book-uri în limba engleză dar şi în limba română din literatura de
actualitate:Radu Paraschivescu: Mi-e rău la cap, mă doare mintea, Noi perle de tranziţie;Lucian
Blaga:Aforisme; Neagu Djuvara: Ce au fost boierii mari; Amintiri din pribegie; Paulo Coelho: Aleph;
Mircea Cărtărescu: Jurnal 1 (1990-1996, Jurnal 2 (1997-2003), Travesti, REM; Gabriel Liiceanu:
Scrisori către fiul meu; Ioana Pârvulescu: Cartea întrebărilor, In intimitatea sec. 19; Constantin
Noica: Carte de înţelepciune, Şase maladii ale spiritului contemporan
Sperăm ca aceste e-readere vă vor stârni interesul publicului care utilizează serviciile Sălii de
lectură şi Secţiei pentru copii şi Tineret Oana Diana Renea, unde acestea vor fi disponibile pentru
utilizarea lor la sala de lectură.

Bibliotecari vrânceni membrii în comisiile naționale a ANBPR
Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor
și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).
Loc de desfășurare: Sinaia 25 – 26 ianuarie

Nr. participanți: 63;
Rezumat: Întâlnirea de lucru a Comisiilor
profesionale ale Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor
şi Bibliotecilor Publice din România. La nivelul
ANBPR există 8 Comisii profesionale:
- Comisia pentru Automatizarea colecţiilor.
Digitizarea documentelor.
- Comisia pentru Legislaţie. Politici publice.
- Comisia pentru Memorie culturală. Cunoaştere
locală.
Comisia pentru Formare profesională.
Comisia pentru Statistică de bibliotecă.
Evaluarea performanţelor.
- Comisia
pentru Comunicarea
colecţiilor.
Împrumut interbibliotecar.
- Comisia pentru Management. Marketing de
bibliotecă.
- Comisia pentru Prelucrarea documentelor şi
referinţe ştiinţifice.
Începând cu ianuarie 2013, din două din cele opt
comisii naționale fac parte doi bibliotecari de la
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea și
anume:
- Bibl. Claudia Hanganu, membru în Comisia
pentru Statistică de bibliotecă. Evaluarea
performanţelor
- Bibl. Cristina Maria Olaru, membru în Comisia pentru Management. Marketing de
bibliotecă
-

Un nou fond de carte în limba română la
Bibliotecanova Isolotto-Firenze, Italia
Organizator: Inițiator proiect Biblioteca Judeţeană
Vrancea,
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Colaboratori: Bibliotecanova Isolotto-Firenze, Italia
Rezumat: Începând din noiembrie 2012 s-au stabilit relații de colaborare cu Bibliotecanova IsolottoFirenze, Italia, respectiv cu doamna Sandra Tramonti, responsabila cu această bibliotecă și a fost
trimise un număr de 102 volume de carte, cu titlu de donație.
O parte dintre acestea au fost utilizate pentru crearea unui fond de carte românească, foarte
căutată de comunitatea prezenta în Firenze, o parte fiind destinate deținuților români de la Soliciano,
În continuarea acestei colaborări au fost solicitate, de partea italiană, titluri din literatura clasica
romana sau universală, iar aceștia au trimis în luna februarie 2013, pentru cititorii români, 100 de cărți
în limba italiană, cărți ce au intrat în circuitul Centrului de limbi străine a Bibliotecii județene Vrancea.

Romanul de dragoste în literatura română
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectura
Nr. participanți: ; Expoziții carte:1 ; Altfel
de expoziții:1 ; Nr doc. expuse: 37;
Rezumat: În holul Sălii de Lectură, din str. Mr.
Gh. Sava, nr. 4, publicul vrâncean poate vizita
expoziţia – „Dragobetele sărbătoarea tinereţii şi a
iubirii”.
În expoziție de carte sunt prezentate romane
celebre de dragoste din literatura română şi un istoric
despre Dragobete, sărbătoarea iubirii la români
completate de o bibliografie selectivă, Romanul de
dragoste
în
literatura
română
din
colecţiile Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Teen@ge : iluzii şi realităţi
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: psiholog-psihoterapeut, Elena
Viorica Miron, prof. Cicârlan Iulia
Loc de desfășurare: Sala de lectura, Biblioteca
Publică Boghesti

Nr. participanți: ; Expoziții carte: ; Altfel
de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: În cadrul celui de-al treilea obiectiv al
Proiectului Teen@ge : iluzii şi realităţi,
intitulat Îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi
adolescent, ne-am întâlnit cu adolescenţii,
împreună cu părinţii acestora, şi am dezbătut
tema Avantajele şi dezavantajele stilurilor de
educaţie (dictatorial, permisiv şi autoritar).
La Bogheşti a fost invitată, în calitate de lector,
doamna Cicârlan Iulia, directorul şcolii din localitate,
iar la Focşani şi Broşteni a participat, tot în calitate de
lector, coordonatorul proiectului Adrian Ţiglea.
În localitatea Homocea, discuţiile au fost
coordonate de doamna psiholog-psihoterapeut, Elena
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Viorica Miron. În cadrul acestor workshop-uri s-a discutat despre modelul ideal de educaţie, despre
tipurile de relaţii care se pot dezvolta între părinţi şi copii, şi despre modul în care se poate îmbunătăţi
relaţiile dintre cele două generaţii. A fost o oportunitate pentru a afla care sunt aşteptările părinţilor din
partea copiilor şi, respectiv, a copiilor din partea părinţilor.


MARTIE
Magie prin cuvinte și culoare pentru MAMA
la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Școlile din Urechești, Biliești, GuraCaliței, Clipicești, Țifești
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Oana Diana Renea

Nr. participanți: 30; Expoziții carte: 1;
Altfel de expoziții: 1; Nr doc. expuse: 27;
Rezumat: 5 martie, la Secția pentru Copii și
Tineret a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”
Vrancea, 30 de copii de la Școlile din Urechești,
Biliești, Gura-Caliței, Clipicești, Țifești, județul
Vrancea au pus în valoare cel mai important personaj
din viața lor – MAMA.
A fost a doua întâlnire din cadrul
parteneriatului Citind, găsim cuvinte potrivite,
încheiat între bibliotecă și școlile participante și a
fost un moment special. Elevii, deja prieteni ai
bibliotecii din parteneriatele anterioare, coordonați
de doamnele profesoare de limba și literatura
română Miron Paula, Toader Virginica, Grigorică
Violeta, Gian Ramona, Postolache Ramona și
Baboi Veronica au lecturat din propriile creații
despre mamă și primăvară, au cântat și s-au bucurat împreună cu bibliotecarele de apariția primului
număr al Revistei Magie prin cuvinte și culoare. Revista cuprinde poezii, povestiri și desene create de
copii, care pun în valoare cu prospețime și creativitate, dragostea pentru mamă și pentru anotimpul
renașterii.

8 Martie - Ziua internațională a femeii
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sediul Central
Expoziții carte:1 ; Nr doc. expuse: 26;
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Rezumat: 8 martie - Cu ocazia zilei internaționale a femeii Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea a expus publicului larg cărți din colecțiile Secției de artă ce reflectă eternul feminin exprimat de
marii pictori în opere.

Femei celebre din România
La Sala de Lectură şi Internet, colectivul de
bibliotecari a pregătit pentru publicul cititor
expoziţiile dedicate zilei de 8 Martie – Ziua
Internaţională a Femeii.
Expoziţia „Femei
celebre
din
România” cuprinde imagini şi cărţi din colecţiile
Sălii de Lectură a Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea.

Utilizatorii bibliotecii şi publicul vrâncean au putut afla
informaţii reprezentative despre femei celebre care au marcat
viaţa social-culturală a României și care de-a lungul timpului șiau adus contribuția, în toate domeniile de activitate. Expoziția
de carte este completată un scurt istoric al zilei de 8martie – Ziua
internațională a femeii și citate celebre ale scriitorilor români și
universali, inspirate din universul feminin.

Lansare de carte
Atingerea zării la biblioteca
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociația Culturală Duiliu Zamfirescu,
Liga scriitorilor Vrancea

Loc de desfășurare: Sediul Central
Nr. participanți: 28; Expoziții carte:1 ;; Nr
doc. expuse: 15;
Rezumat: 13 martie, Biblioteca Județeană “Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a organizat la Sediul Central
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lansarea cărții Atingerea zării a poetei Constanța Cornilă.
Volumul apărut la editura Citadela în anul 2012, este o antologie din care nu lipsesc ineditele și
este
a
șasea carte de poezie ce apare sub
semnătura poetei Constanța Cornilă.
Volumul Atingerea zării are ca
lector de
carte pe Culiță Ioan Ușurelu, cu o prefață
semnată
de Elena Stroe Otavă și cuprinde referințe
critice
despre volumele apărute anterior semnate
de Dan
Movileanu,
Culiță
Ioan
Ușurelu,
Gheorghe
Andrei Neagu, Victor Sterom, Florin
Muscalu,
Mariana Vârtosu, Emilian Marcu, Mircea
Dinutz.

Cursuri

pentru bibliotecarii școlari
la Biblioteca Județeana
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Centrul de formare
Colaboratori: Casa Corpului Didactic Focșani
Loc de desfășurare: Casa Corpului Didactic
Focșani

Nr. participanți: 24
Rezumat: 11-15 martie, în cadrul parteneriatului
încheiat la începutul acestui an, de Biblioteca
Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea și Casa
Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Focșani,
prima serie de 8 bibliotecari școlari au învățat cum să
spună ”altfel de povești”.
Parteneriatul a inclus, pe lângă desfăşurarea unor acţiuni comune pe linie educativă, de promovare a
culturii în comunitate, de diversificare a programelor, a schimbului de informaţii și derularea unor
cursuri de formare profesională și dezvoltare personală pentru bibliotecarii școlari și cadrele didactice
din județul Vrancea.
În săptămâna 11-15 martie 2013, la Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii Județene
Vrancea, prima serie de bibliotecari școlari au învățat să utilizeze metodologia DigiTales pentru a crea
altfel de povești, folosind instrumente bazate pe calculator.. Astfel că, la sfârșitul acestui curs,
bibliotecarii școlari de la Colegiul Economic, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, Colegiul
”Al.I.Cuza”, Școala ”Nicolae Iorga” din Focșani și Liceul Teoretic Dumitrești, Școala Gimnazială
Vulturu și Liceul Tehnologic ”E. Grigorescu” Mărășești, județul Vrancea au urmat aceste cursuri.
”Cursul DigiTales – Altfel de povești pe care îl are deja în portofoliu Centrul de Formare
profesională al Bibliotecii Județene Vrancea, continuă să scrie povești. Continuă să-i învețe pe oameni
cum să-și pună în valoare creativitatea, cum să utilizeze noile tehnologii dar și să-i învețe și pe cei din
jur cum să-și spună poveștile personale, prin intermediul calculatorului și internetului.

Ziua Mondială a Scriitorilor sărbătorită la
bibliotecă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
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Colaboratori: Colegiului Economic Mihail Kogălniceanu, Liceul Pedagogic “Spiru Haret”
Loc de desfășurare: Sediul Central
Nr. participanți: 45; Expoziții carte: 1; Altfel de expoziții: 1; Nr doc. expuse: 35;
Rezumat: Sărbătorită încă din 1986, Ziua Mondială a Scriitorilor a fost stabilita de Congresul
International al PEN Club. Fondata in 1921 la Londra, PEN Club International reprezintă asociația
scriitorilor de pretutindeni și are drept scop promovarea prieteniei si a sprijinului intelectual intre
scriitorii din toate colturile lumii.
Elevi ai Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani au marcat la Sediul Central al
bibliotecii Ziua Mondială a Scriitorilor, ce se sărbătorește în luna martie. Coordonați de prof. Mateiu
Elena si Simion Natașa, elevii au pregătit eseuri despre relația cititor scriitor, aducând un omagiu
scriitorului preferat.
La biblioteca elevii au demonstrat că a citi înseamnă a
învăța, iar o carte lecturată înseamnă o experienţă dobândită. Prin
lectură adolescenții au descoperit personaje care au aceleaşi
frământări, identificându-se cu problemele și trăirile lor. După
lectura eseurilor și discuțiile libere despre importanța unei cărți,
elevii au făcut un tur al bibliotecii prin care au văzut care este
drumul unui volum de la editură la bibliotecă și până în mâinile
unui cititor.
Prin programul Biblioteca Dăruiește fiecare elev a primit
în dar o carte urmând ca următoarea întâlnire între elevi și
bibliotecari să se desfășoare la Colegiul Economic “Mihail
Kogălniceanu”.
Acesta întâlnire a fost urmată de vizita elevilor de la
Liceul Pedagogic “Spiru Haret” însoțiți de prof. Carmina
Corbeanu. Elevilor le-au fost prezentate serviciile oferite de
biblioteca Județeană ‘Duiliu Zamfirescu’ Vrancea.

“O istorie vorbită a poeziei” la BIBLIOTECĂ
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori:Asociația Culturală Duiliu
Zamfirescu, Liga scriitorilor, Filiala Vrancea
Loc de desfășurare: Sala de lectură

Nr. participanți:25 ; Expoziții carte: 1;
Altfel de expoziții: 1; Nr doc. expuse:156 ;
Rezumat:
Biblioteca Judeţeană
„Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a organizat joi, 21 martie, ora
17.00, O istorie vorbită a poeziei - atelier de poezie și
de lectură publică dedicat Zilei Internaționale a
poeziei .
Cu acest prilej instituţia noastră a pregătit o
expoziție ce reunește o selecție a poeziei românești
și universale. Din aceste volume invitații noștri scriitori, bibliotecari, iubitori de poezie - au ales
poeme din lirica românească și universală pe care
le-au vor împărtășit publicului prin lectură.
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In cadrul acestui eveniment a avut loc si premierea scriitorilor aniversați prin programul Aniversari
culturale - scriitori vrânceni.

Campanie națională - Prea rebel să fii condus
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea, Agenţia
Naţională Antidorg
Colaboratori: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog. Penitenciarul Focșani, Serviciul de Probațiune al
Tribunalului Vrancea, Inspectoratul Județean de Poliție,
Inspectoratul de Jandarmi Județean, Serviciul de crimă
organizată, DGASPC, Serviciul UPU al Spitalului Județean,
Biserica și Inspectoratul Școlar Vrancea.
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret Oana
Diana Renea

Nr. participanți: 35; Expoziții carte: 1; Altfel de
expoziții:1
Rezumat: 29 martie 2013, Campania naţională de prevenire
a consumului de droguri PREA REBEL SĂ FII CONDUS este
derulată de Agenţia Naţională Antidorg și în județul Vrancea,
prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog.
În parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” s-au întâlnit în cadrul unei dezbateri,
la Secția pentru copii și tineret, reprezentanți ai mai multor instituții din Vrancea, parteneri ai CPECA și
care, într-un fel sau altul oferă servicii sau asistență persoanelor care consumă sau pot consuma droguri.
Rolul dezbaterii a fost de promovare a serviciilor
oferite de Agenția Națională Antidrog dar și de
întărire a cooperării instituționale.
Pentru că BIBLIOTECA PUBLICĂ este parte
activă a acestui parteneriat a propus implicarea tuturor
într-un mic proiect. La sfârșitul lunii aprilie 10
voluntari ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog, elevi de liceu din Focșani vor
participa la Cursul Digitales – Altfel de povești și vor
învăța să facă povești digitale cu tema ”Dincolo de
droguri”. Vom merge împreună la partenerii noștri –
Penitenciar, la Tribunal, la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului, la Spitalul
Județean, la Biserică și Școală pentru a strânge mărturii și povești
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Aceste povești digitale vor ajunge în toate școlile și liceele din județ, ca material didactic sau,
prin intermediul internetului, vor ajunge la toți cei interesați să afle ce este înainte și după consumul de
droguri. Povești cu personaje reale și cu subiecte ce pot schimba vieți.

Fii VOLUNTAR la bibliotecă !!!
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Centrul de formare

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și
tineret Oana Diana Renea

Nr. participanți: 25
Rezumat: În perioada 25 martie – 5 aprilie
2013, Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu”
Vrancea a inițiat o campanie de selectare a
voluntarilor – elevi de liceu, cadre didactice,
psihologi sau persoane cu experiență în comunicare
și lucrul cu diverse categorii de vârstă, dispuși să-și dedice timp, pricepere și energie copiilor și
adolescenților.
Acestora le-au fost oferite oportunități de învățare non formală, de petrecere a timpului liber și
de socializare și începând cu luna mai, voluntarii selectați și care au participat la cursuri de instruire, au
fost implicați direct în desfășurarea celor cinci cluburi pentru copii și adolescenți ce s-au derulat la
Secția pentru Copii și Tineret. Temele abordate au fost: lectura, muzica, bunele maniere, desenul și
poveștile digitale.

Aniversări culturale: Nichita Stănescu - 80 de ani de la naștere
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sediul central, Sala de
lectură

Expoziții carte:2; Altfel de expoziții: 2; Nr
doc. expuse:52 ;
Rezumat: Prin programul Aniversari culturale –
scriitori români
Biblioteca Județeana Duiliu
Zamfirescu Vrancea a pregătit la secțiile Sediulu
Central și sala de lectură expoziții de carte care a
marcat 80 de ani de la nașterea poetului Nichita
Stănescu (31 martie 1933 – 13 decembrie 1983).
Expoziția a fost dedicată iubitorilor de poezie
și a cuprins carte curentă din colecțiile bibliotecii,
citate și date despre activitatea literară a poetului Nichita Stănescu

Întâlnire metodică a
Bibliotecilor publice din judeţ
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Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Filiala ANBPR Vrancea
Loc de desfășurare: Sala de lectura
Nr. participanți: 23
Rezumat:
Biblioteca
Județeană
“Duiliu
Zamfirescu” și Filiala ANBPR Vrancea a organizat
joi, 28 martie, ora 9.30, la Sala de lectură a doua
întâlnire metodică din anul 2013 cu bibliotecarii
publici din județ.
Întâlnirile metodice de informare și de pregătire
profesională continuă cu bibliotecarii din teritoriu și de
la Biblioteca Județeană au loc periodic la sediul
bibliotecii noastre dar și în cadrul întâlnirilor zonale.
Tematica acestor întâlniri vizează, pe de o parte aspecte strict profesionale, iar pe de altă parte aspecte
legate de activitatea Asociației.
“Întâlnirile profesionale, participările în cadrul conferințelor, schimburile de experiență și
dezbaterile au rolul de a lărgi și aprofunda viziunea asupra profesiei noastre de bibliotecar, oferindune totodată dimensiunea corectă a propriilor performanțe și a direcțiilor unde trebuie să aducem
îmbunătățiri.
Filiala ANBPR Vrancea, a avut și va avea ca prioritate implicarea permanentă în aspecte
profesionale precum şi în toate activităţile care pun în valoare rolul bibliotecilor şi al bibliotecarilor
în comunitate.”(Claudia Hanganu – președinte Filiala ANBPR Vrancea)
Programul întâlnirii a cuprins următoarea ordine de zi:

RAPORT STATISTIC - 2012
 Evaluarea activităţii bibliotecilor orăşeneşti şi comunale în anul 2012
 Prezentarea principalilor indicatori de performanţă obţinuţi de bibliotecile publice
vrâncene în anul 2012
PROIECTE BIBLIONET - PREZENTĂRI
 Teen@ge – iluzii şi realităţi; Distribuirea materialelor realizate în cadrul acestui
proiect în reţeaua de biblioteci publice din judeţul Vrancea
 Poveşti digitale: Bogăţia unui copil şi Mâine va fi altfel prezentare Power Point
FILIALA ANBPR – VRANCEA
Prezentarea noilor membri ai filialei /
ordinea de zi
Informare
privind
reuniunea
“Comisiilor profesionale și procesul de
modernizare a bibliotecilor publice”,
Sinaia, 25-26 februarie 2013
Implicarea Filialei ANBPR Vrancea în
proiectele ANBPR- trimestrul al II-lea

NOTA: Filiala ANBPR Vrancea (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România) a luat fiinţă în anul 1990 și are în prezent 71 membri care provin din bibliotecile
publice vrâncene. În perioada 2011 - 2013 s-au înscris 25 de noi membri.

Proiectul Teen@ge – iluzii şi realităţi la final
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Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Biblioteca Orăşenească Mărăşeşti şi
bibliotecile comunale Bogheşti, Broşteni, Homocea,
Loc de desfășurare: Ateneului Popular Mr. Gh.
Pastia

Nr. participanți:130
Rezumat: 27 martie, Biblioteca Județeană
Vrancea a lansat materialele suport din cadrul
proiectului Teen@ge – iluzii şi realităţi.
Evenimentul s-a desfășurat în Sala Mare a
Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia.
Materialele informative ale proiectul sunt
rezultatul unei munci de echipă a cinci biblioteci publice vrâncene: Biblioteca Judeţeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea, coordonatoare de proiect, Biblioteca Orăşenească Mărăşeşti şi bibliotecile
comunale Bogheşti, Broşteni, Homocea.
Teen@ge – iluzii şi realităţi este proiectul iniţiat şi
câştigat de Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea, la Concursul “Idei de 15000+ lei”, din
cadrul Programului Biblionet.
Proiectul a fost finanţat de Irex România, prin
Programul Biblionet, şi a avut drept scop creşterea
nivelului de informare cu privire la educaţia sexuală,
în contextul dezvoltării personale armonioase a
adolescenţilor.
Materialele suport ale proiectului sunt:
Lucrarea - Dezvoltarea personalităţii
adolescentului ce conține informații de
specialitate privind dezvoltarea personală și educația sexuală a adolescenților, informații care au
fost structurate sub formă de cursuri, fiind susținute in cadrul proiectului.
DVD - Dezvoltarea personalităţii adolescentului ce cuprinde 5 filme cu fragmente selectate din
acțiunile proiectului de care au beneficiat 75 adolescenți cu vârste cuprinse între 12 - 18 ani participanți
în proiect.
Sala Mare a Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia, a reunit la acest eveniment
bibliotecari, cadre didactice, adolescenți și specialiști. Cu această ocazie, au fost oferite diplome
participanţilor în proiect, în prezenţa oficialităţilor şi a reprezentanţilor mass-media.

APRILIE
Săptămâna Națională a Bibliotecilor
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Filiala ANBPR Vrancea, Monitorul de Vrancea,
Loc de desfășurare:Toate sectiile bibliotecii
Nr. participanți:300 ; Expoziții carte: 4; Altfel de expoziții: 3 ; Nr doc. expuse: 148;
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Biblioteca
Judeţeană
“Duiliu
Zamfirescu” şi Filiala ANBPR Vrancea a sărbătorit,
în perioada 22-26 aprilie, Săptămâna Națională a
Bibliotecilor printr-un program ce a reunit bibliotecari,
cititori și colaboratori ai bibliotecii.
Bibliotecarii au încercat, și în acest an, să
surprindă prin expoziții inedite de carte, pictură,
grafică, goblen, origami și evenimente în centrul cărora
au fost bibliotecarul, cititorul și biblioteca.

Rezumat:


Biblioturism
Astfel, luni, 22 aprilie a debutat Săptămâna
Bibliotecilor cu organizarea unei excursii
documentare de Biblioturism zonal, în satul Șerbești
la Biblioteca de Weekend din Vidra, proiect unic în
judeţul Vrancea, conceput într-o formulă complexă şi
originală: bibliotecă – muzeul satului.
Biblioteca de Weekend din Şerbeşti este un
colț de rai este înființat de doamna Doina Stratton
Andrieș, cu vocație de bibliotecar, care a ales să
facă voluntariat și să desfășoare activități dedicate
copiilor din localitate. Doamna Doina Stratton,
nepoata publicistului vrâncean Simion Ghinea, a
organizat biblioteca în Casa Memorială
care
adăpostește, în prezent și un muzeu al satului.

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de ani de la nașterea publicistului a fost susținută prezentarea Simion Ghinea:Viața și opera.
Biblioteca Județeană a donat un număr de 45
de volume noi și a oferit cu această ocazie doamnei
Doina Straton, Diploma de excelență pentru dăruirea și
devotamentul arătate bibliotecii, cărții și comunității,
prin înființarea acestei biblioteci unice la nivel național.
Excursia documentară a continuat cu
Inaugurarea Centrului metodic zonal, Vidra, cu
prezentarea Bibliotecii Vidra și a Centrului Biblionet

realizată de bibliotecara Roman Valentina în
prezența bibliotecarilor publici din Vrancea și a
oficialităților locale.
70

După un scurt popas la Casa memorială a Babei Vrâncioaia următoarea oprire a fost la
Muzeului sătesc „Rădăcina Vrancei” din Bîrseşti, fondat de Costică Beşa
Din dragoste pentru strămoși, acesta a colecționat peste o mie de obiecte etnografice, fotografii
și diverse alte obiecte ce aparțin memoriei locale. În prezent, obiectele tradiționale sunt expuse în aer
liber, într-o casă muzeu, fiind admirate atât de localnici, cât si de vizitatorii străini.
Costică Beşa a încântat auditoriul cu o balada compusă de el, bătrânul fiind o legendă vie, ce
cunoaște cântece populare, doine, balade, unele compuse de dânsul şi cântă din numeroase instrumente
muzicale tradiționale.


Vernisaj - Faţa nevăzută a unei profesii
Marţi, 23 aprilie, de ziua Națională a
BIBLIOTECARULUI, la Biblioteca Județeană
Duiliu Zamfirescu a fost vernisată expoziția Faţa
nevăzută a unei profesii ce a cuprins lucrări de
pictură, grafică, origami și goblenuri, realizate de
bibliotecari, completate de un Periplu editorial prin
volumele editate de colegii noștri și de bibliotecă.
Au fost expuse lucrări și colecții personale ale
bibliotecarilor prin care au dezvăluit publicului
pasiuni și talente ce le completează viața profesională.
Expozițiile au fost de fapt o altfel de pledoarie
pentru omul - bibliotecar care a ales să-și onoreze
cum se cuvine profesia, spre a o păstra în rândul
marilor profesii intelectuale și în același timp și-a menținut creativitatea pe care a încercat să și-o
exprime prin artă.
Din bibliotecarii, talentați și pasionați, care au
ales să dezvăluie, în acest an, Faţa nevăzută a unei
profesii îi amintim pe : Roxana Făcăoaru, Geta
Bobolan, Irimița Gogu, Maria Cristea, Elena Velniță,
Ciprian Irimescu, Doina Stratton Andrieș (Biblioteca
de weekend Serbești), lista urmând să continue cu cei
care vor expune în anii viitori.
Prin nobleţea şi frumuseţea profesiei sale,
bibliotecarul aduce la viaţă cărţi, oameni şi poveşti. Se
cuvine să îl celebrăm, să îl respectăm şi să stăruim mai
mult în evocarea muncii şi strădaniei sale intelectuale.



DRUMUL CUNOAȘTERII: carte,
cărți, bibliotecă!
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Cea de a treia zi a manifestărilor dedicate cărții și bibliotecarului a fost un bun prilej de a găzdui
30 de elevi ai Colegiului Economic Mihail Kogălniceanu din Focșani, ce și-au petrecut timpul în inima
bibliotecii. Ei au pășit ușor pe Drumul cunoașterii: carte, cărți, bibliotecă, coordonați de profesoarele
Mateiu Elena, Simion Natașa și Gheorghiță Cristina.
Bibliotecarii au îndrumat elevii pe Drumul cunoașterii punându-le la dispoziție volume din
toate domeniile, în format clasic sau pe suport electronic, pornind de la manuscrise, carte veche, carte
de artă și ajungând la cărțile editate de bibliotecari sau materialele realizate de aceștia (cataloage de
prezentare, afișe, fluturași, semne de carte etc.)
Elevi, profesori și bibliotecari au parcurs drumul cărții pornind de la idee, manuscris, editură,
bibliotecă și ajungând, în final, în mâinile
cititorului, bucurându-se, împreună, de lumea
fascinantă pe care le-o poate așterne la picioare o
carte captivantă.
Au învățat despre viața unei cărți și
motivele îmbătrânirii ei, au cercetat și au
încercat să descopere tipologii de cititori,
încercând să potrivească ca într-un puzzle,
cartea, momentul potrivit si omul pregătit să o
citească.

Vieți de poveste – Lansare De Carte
Joi, 25 aprilie 2013
Cartea „Vieţi de Poveste“ a fost lansată la
Biblioteca Judeţeană, într-o atmosferă de sărbătoare la
care au participat personalităţi, prieteni, colegi şi
iubitori de carte, iar autorii Laura Breană şi Aurel
Şelaru şi-au primit invitaţii atât în mediul real cât şi
virtual. Jurnalista Carmen Avram, realizator al
emisiunii „În Premieră”, de la Antena 3, a ţinut să-şi
arate consideraţia şi aprecierile faţă de această lucrare

deosebită, intrând în direct pe Skype.
A fost un eveniment emoţionant în care s-a
vorbit despre viaţă, apreciere de semeni şi respect.
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Holul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu“ din Focşani a devenit neîncăpător, la lansarea
acestui volum iar momentul a fost emoţionantă şi special, la fel ca poveştile pe care Laura le-a relatat în
reportajele sale.
Evenimentul a adus un plus de culoare şi
lumină programului dedicat Săptămânii naţionale a
bibliotecilor din România.
Teodora Fîntînaru, managerul Bibliotecii
Judeţene, prefațatorul cărții, a fost cea care a deschis
şirul aprecierilor asupra lucrării şi autorilor acesteia.
„«Vieţi de Poveste», autori remarcabili, motive de
reflecţie pentru noi toţi“


ȘEFUL MISIUNII DIPLOMATICE A PORTUGALIEI
la Bibliotecă
Joi, 25 aprilie 2013, în Săptămîna Națională a
Bibliotecilor
colectivul Bibliotecii Județene s-a
bucurat de vizita Excelenței Sale – domnul Ricardo
Pracana, șeful misiunii diplomatice a Portugaliei,
Ministru plenipotentiar, însărcinat cu afaceri în
România.
În urma acestei vizite s-au stabilit contactele
inițiale pentru desfășurarea unor activități comune iar
Excelenta Sa, domnul Ricardo Pracana, a decis ca
Ambasada Portugaliei va dona cărți pentru Centrul
de Limbi străine al Bibliotecii Județene Vrancea.
Donația va consta în cărți de învățare a limbii
portugheze, dar și despre cultura și arta portugheză.
Sperăm ca utilizatorii bibliotecii și comunitatea
vrânceană să fie interesate de acest proiect prin care
Biblioteca va organiza, cu ajutorul voluntarilor, cluburi de
limbă și cultură portugheză.
Un alt punct discutat, a fost posibilitatea înființării
unei colecții de carte în limba română, în Portugalia unde
locuiesc și muncesc aproximativ 90. 000 de cetățeni
români, în special în Lisabona, Porto şi în provincia
Algarve din sudul ţării.
De aceea, Biblioteca Județeană Vrancea, având
experiența înființării acestor colecții de carte și în alte țări
precum, Italia, Spania, Germania și Republica Moldova,
crede în viabilitatea și concretizarea acestui gen de
proiect adresat românilor din Portugalia.
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PRIMARUL ORAŞULUI BORGARO TORINESE,
în vizită la Biblioteca Judeţeană Vrancea
Vineri, 26 aprilie 2013 Săptămâna Națională a
Bibliotecilor s-a încheiat, într-un cadru emoționant la
sediul Bibliotecii Județene, cu vizita delegației oficiale
italiene din orașul Borgaro Torinese.
Schimbul de impresii între reprezentanții
bibliotecii și cei ai delegației italiene a fost de bun
augur, Primarul orasului BORGARO TORINESE
și presedinte al Asociatiei comunelor, Vincenzo
Barrea, manifestându-și dorința de a întări

colaborarea între cele două comunități atât pe linie
culturală cât și economică.
Delegația a fost însoțită de doamna Mariana
Iacob, președintele Asociației Culturale DACIA a
romanilor din Italia, originară din Vrancea care
colaborează cu Biblioteca Județeană din anul 2009,
când instituția noastră a donat o colecţie de carte
bibliotecii din Torinese .

Centrul Duiliu Zamfirescu Faraoanele
Primăria Vârteșcoiu, Biblioteca
Judeţeană Vrancea, Centrul Cultural Duiliu Zamfirescu
- Faraoanele
Colaboratori: Asociația
Culturală Duiliu
Zamfirescu , Liga scriitorilor – Filiala Vrancea
Loc de desfășurare: Faraoanele, jud. Vrancea

Organizator:

Nr. participanți:56 ; Expoziții carte: 1; Altfel
de expoziții: 2; Nr doc. expuse:35 ;

Rezumat: 5 aprilie - În urma semnării
protocolului de colaborare între Biblioteca Județeană
Duiliu Zamfirescu Vrancea și Primăria Vârteșcoiu,
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respectiv Centrul Cultural Duiliu Zamfirescu din localitatea Faraoanele, a avut loc un eveniment cultural
ce a reunit elevi și cadre didactice, scriitori vrânceni, membri ai Asociației Culturale Duiliu Zamfirescu
și a Ligii scriitorilor – Filiala Vrancea.
La acest eveniment a avut loc prezentarea Revistei Clio Mărășești și a volumului Copii în istorie
prezentare susținută de dl prof. Aurel Neculai, redactor șef al publicației și autorul cărții. De asemenea a
fost lansat nr.135 al Revistei Oglinda Literară susținută de scriitorul Gheorghe Andrei Neagu,
președinte al Asociației Culturale Duiliu Zamfirescu.
În acest context au fost donate, către Centrul Cultural Duiliu Zamfirescu – Faraoanele, reviste și
volume de carte și alte publicații oferite de colectivul redacțional al revistei Clio, de autorul prof. Aurel
Neculai și de Asociația Culturală Duiliu Zamfirescu.

1 aprilie - Ziua Păsărilor
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Școala nr.1 Nicolae Iorga
Loc de desfășurare: Filiala sud
Nr. participanți: 28; Expoziții carte:1 ;
Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:27 ;
Rezumat: 1 aprilie la Filiala Sud a Bibliotecii
Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea s-a sărbătorit
Ziua Păsărilor, prin proiectului ”Învață de la păsări
să fii mereu în zbor”, Acest proiect este desfășurat în
colaborare Grădinița nr. 1 din Focșani și a fost inițiat
de doamnele educatoare Violeta Gîsculescu, Nicoleta
Avram și Mirela Enache. Copii și-au îmbunătățit
noțiunile de educație ecologică prin vizionarea unor filme documentare privind interacțiunea oamenilor
cu mediul, despre cum apar și cum pot fi rezolvate problemele legate de protejarea si importanța
păsărilor.
Pe parcursul acțiunii copii au fost invitați să recunoască anumite tipuri de păsări, după sunetul pe
care îl scot și din desenele prezentate de elevii Școlii nr.1 Nicolae Iorga, coordonați de dna bibliotecar
Adriana Măciucă și dna prof. Gabriela Dumitru.

Ziua internațională a cărții pentru copii
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Școala Nicolae Iorga, Școala Alexandru Vlahuță,
Loc de desfășurare: Filiala Sud
Nr. participanți: 40; Expoziții carte: 1; Altfel de expoziții: 1; Nr doc. expuse:45 ;
Rezumat: În fiecare an pe 2 aprilie se sărbătorește Ziua internațională a cărții pentru copii, dată care
coincide cu aniversarea datei de naștere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian Andersen.
Biblioteca organizează an de an activități de stimulare a lecturii, în rândul preșcolarilor și a
elevilor; utilizând resursele de carte ale bibliotecii cu scopul de a dezvolta creativitatea copiilor prin
apropierea şcolarilor de carte şi de cuvântul scris.
Anul acesta au participat la activitățile organizate de Filiala Sud a Bibliotecii Vrancea 75 de elevi
și preșcolari de la Școala Nicolae Iorga, Alexandru Vlahuță și Grădinița nr.1. Aceștia au învățat că
răsfoind paginile unei cărţi, sunt mai aproape de personajele îndrăgite din basme, legende şi fabule, din
schiţe, povestiri, romane şi chiar își pot face noi prieteni.
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Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Grădinița Popești, Școala nr. 7 și
Grădinița nr. 6 Focșani

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanți: 100; Expoziții carte: 1;
Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse: 35;
Rezumat: Marți, 2 aprilie 2013 ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢILOR PENTRU
COPII, marcată anual pe 2 aprilie, este prilejul ideal
pentru promovarea literaturii pentru copii şi pentru
stimularea dorinţei de lectură a celor mai mici cititori.
Chiar dacă pentru mulți pare o zi ca orice alta, pentru
toți copii lumii este o zi deosebită când la loc de
sărbătoare se află cartea pentru copii.
Cei 100 de copii care au trecut pragul Secției pentru copii si tineret au găsit răspunsul la
întrebarea ”de ce ar trebui CARTEA să aibă o zi de naștere?” iar răspunsurile au venit rând pe rând:
”Pentru că are cele mai frumoase personaje, pentru că are multe poze, pentru că are prinți și prințese,
pentru că e pentru noi, copii și dacă noi avem o zi de naștere, de ce să nu aibă și cartea?…”
Răspunsuri au fost multe și copii au explorat biblioteca și zecile de enciclopedii, cărțile în relief
sau cu diafilme.
Bibliotecarele le-au prezentat copiilor biblioteca, au povestit foarte mult, s-au jucat împreună,
le-au citit povești, i-au ascultat spunând poezii de primăvară și cântecele și au vizionat împreună filme.

Proiect - Să știi mai multe, să fii mai bun
la Biblioteca Județeană Vrancea
Organizator: Inspectoratul Școlar județean
Vrancea Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Liceele Tehnologic Eremia
Grigorescu Mărășești, Colegiul Tehnic Edmond
Nicolau, Colegiul Național Unirea,
Colegiul
Naţional Alexandru Ioan Cuza Focşani, Școlile:
Stefan cel Mare, Anghel Saligny, Nicolae Iorga,
Alexandru Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, Ion Basgan,
Școala nr. 3, nr. 7, din Focșani, Școala Dumitrești,
Suraia, Gologanu, Gradinite: nr. 1,8,6, 16, 18 si
Grădinița Popești
Loc de desfășurare: Toate secțiile bibliotecii

Nr. participanți: aprox. 1000; Expoziții carte: 4; Altfel de expoziții:6 ; Nr doc.
expuse:150 ;
Rezumat: În perioada 1-5 aprilie 2013, pragul
Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea a
fost trecut de aproximativ 1000 de participanți la
activitățile derulate pentru a susține proiectul
național inițiat de Ministerul Educației Naționale
“Să știi mai multe, să fii mai bun” în cadrul
Săptămânii “Școala altfel”. Pe tot parcursul acestei
perioade, serviciile de bibliotecă și-au urmat cursul
firesc, iar orarul pentru public nu a suferit
modificări.
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Copii din numeroase instituții de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, din municipiul și
județul Vrancea, îndrumați de educatorii și dascălii coordonatori, au vizitat secțiile destinate lor în care
aceștia au desfăşurat o paletă diversificată de activităţi extrașcolare.
Dintre activitățile derulate în această perioadă amintim: prezentarea bibliotecii si serviciilor,
lectură, jocuri, vizionare filme, cântece și poezii, povești citite prin intermediul calculatorului și
proiectorului, concursuri, sesiuni de informare pe
tematici diverse, sesiuni de arta vizuală literatură și
fotografie.
Din unitățile de învățământ care au ales
biblioteca pentru săptămâna acestor activități
extrașcolare amintim: Liceele Tehnologic Eremia
Grigorescu Mărășești, Colegiul Tehnic
Edmond
Nicolau, Colegiul Național Unirea, Colegiul Naţional
Alexandru Ioan Cuza Focşani, Școlile: Stefan cel
Mare, Anghel Saligny, Nicolae Iorga, Alexandru
Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, Ion Basgan, Școala nr. 3,
nr.
7, din Focșani, Școala Dumitrești, Suraia,
Gologanu, Gradinite: nr. 1,8,6, 16, 18 si Grădinița
Popești
Pentru acest proiect Să ştim mai multe, să fim mai buni desfășurat la nivel național biblioteca a
realizat expoziții tematice în care au fost expuse 150 de volume, au fost împrumutate 1475 de cărți și sau înscris la bibliotecă aproximativ 135 de elevi și preșcolari.

Secția pentru copii și tineret: În ultima zi a săptămânii ”Școala altfel” la Biblioteca noastră
”altfel” a fost… MAGIE. Elevii clasei 0, ai Școlii
”Ștefan cel Mare” din Focșani, , au descoperit la
bibliotecă: ”cărți, jucării, desene, cărți, bibliotecare,

jocuri, cărți…” și, desigur, ”magie și… cărți”.
Șapte adolescenți, elevi ai Școlii ”Nicolae
Iorga” din Focșani, alături de bibliotecara lor, dna Adriana Măciucă, i-au ajutat să facă trandafirii, s-au
jucat cu ei și le-au fost parteneri de ascultare atunci când broscuța Oachi le-a citit ”Fetița cu chibriturile”
de Hans Christian Andersen.
Copii au promis că trebuie să-i aducă pe părinți la bibliotecă, ca împreună cu aceștia și alături de
doamnele bibliotecare pot descoperi magia copilăriei,
a poveștilor, a jocurilor și a prieteniei.

Arte vizuale – literatura şi fotografia
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
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Colaboratori: Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Focşani, Şcoala Nr. 3 Focşani, Colegiul
Naţional Unirea,

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți:101 ; Expoziții carte:2 ; Altfel de expoziții:1; Nr doc. expuse:57;
Rezumat: Sala de Lectură şi Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a găzduit
desfăşurarea unor activităţi cultural-educative într-un cadrul informal. 36 de elevii de la Colegiul
Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Focşani, însoţiţi de doamna profesoară Ana Maria Norocea, au
dezbătut tema „Arte vizuale – literatura şi fotografia”. De la Şcoala Nr. 3 Focşani, 20 elevii însoţiţi de
domnul profesor Lupu Mihăiţă au dezbătut tema „Geoffrey Chaucer în literatura engleză”. Cu acelaşi
prilej, au fost efectuate vizite la Sala de Lectură şi Internet a bibliotecii, de către 45 de elevi de la
Colegiul Naţional Unirea, însoţiţi de doamnele profesoare Corina Capotă şi Mihaela Rău.

Debut pictura - expoziție Amurg Diafan
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Pictorul Ovidiu Octavian Opaiț, Ovidiu Klosca
Loc de desfășurare: Sediul Central
Nr. participanți:45; Altfel de expoziții: 1;
Rezumat: Joi, 5 aprilie, profesorul Florinel Agafiţei şi-a vernisat
expoziţie personală intitulată „Amurg Diafan” la Biblioteca Judeţeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea în prezența iubitorilor de artă, profesori,
elevi și public larg.
Profesorul Florinel Agafiţei, orientalist, scriitor vrâncean, membru al
Uniunii Scriitorilor ne-a
invitat în lumea fascinantă a
culorilor, care a impresionat
publicul iubitor de artă și a
adus primăvara la Biblioteca Judeţeană cu această
expoziţie în premieră.
Pictorul Ovidiu Octavian Opaiț care a însoțit, pas
cu pas, demersurile de pictor ale domnului Florinel
Agafiței a remarcat tehnica folosită la realizarea
tablourilor și în special, tehnica picturii "în cuțit", care
este o tehnica deosebită de celelalte La vernisaj a fost
prezent și pictorul focşănean Ovidiu Klosca a spus
despre picturile profesorului Florin Agafiţei că sunt
impresionante.

Cursuri gratuite de utilizare a calculatorului pentru vârstnici
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea Centrul de formare

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți:8
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Rezumat: În perioada 22 – 26 aprilie 2013, la Sala de Lectură şi Internet a Bibliotecii Judeţene
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea s-aorganizat o nouă serie de Cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi
internetului pentru vârstnici.
În seria aceasta, au participat la curs 6 doamne şi 2 domni, ajunşi la frumoasa vârstă a treia, iar până în
prezent 67 de persoane, din această grupă de vârstă, au beneficiat de acest curs, oferit gratuit de
Biblioteca Județeană.
Timp de 3 ore pe zi, participanţii au învăţat cum să-şi găsească informaţiile utile prin accesarea
internetului, să utilizeze poşta electronică, să
deprindă noţiuni de redactare a unui text şi să
comunice on-line pe Yahoo Messenger.
Cursul au fost predat de trainerul Bibliotecii
Judeţene, Nicoleta Oprișan – și a avut loc la
sediul din str. Mr. Sava nr. 4.

MAI

Pregătirea site-ului Leon Kalustian
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Ioan Codreanu- legatarul testamentar al
scriitorului Leon Kalustian
Loc de desfășurare: Sediul central
Rezumat: Întâlnire cu domnul Ioan Codreanu, legatarul
testamentar al jurnalistului Leon Kaluntian, la care s-au
stabilit metodele de lucru, documentele, materialele și
echipa ce va lucra la site-ul dedicat. personalității Leon
Kalustian. S-a decis și data lansării acestuia pentru luna
octombrie 2013, în cadrul manifestărilor Duiliu
Zamfirescu.

Anul european al cetăţenilor – Ziua
Uniunii Europene
Organizator: Consiliul Județean Vrancea
Colaboratori/ Partener: Biblioteca Judeţeană
Vrancea,

Loc de desfășurare: Sediul Central
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Expoziții carte:1 ; Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse: 28;
Rezumat: Ziua de 9 mai a fost marcată la Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea printr-o
expoziţie documentară Ziua Uniunii Europene – Anul european al cetăţenilor 2013.
Expoziţia a cuprins volume de referinţă, precum şi numeroase alte materiale cu diverse tematici:
de
la
formarea Europei Unite şi aderarea
României la Uniunea Europeană, până la
legislaţia şi funcţionarea instituţiilor Uniunii
Europene.
Expoziţia a fost deschisă publicului
în
perioada 9 – 17 mai 2013, în holul Sediului
central
al instituţiei noastre.

În același context biblioteca județeană a fost
invitată și a făcut parte din juriul concursului de eseuri,
adresat elevilor de liceu „Anul european al cetateniei”
organizat de Consiliul Județean Vrancea.

Tinerii scriitori vrânceni – dublă lansare de carte
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori:Asociația Culturală Duiliu Zamfirescu,
Liga scriitorilor Filiala Vrancea, Editura Armonii
Culturale
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți: 35;
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Rezumat: Joi, 23 mai, ora 11.00, Biblioteca Județeană “ Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat un
eveniment cultural în cadrul căruia au avut loc două lansări de carte ale tinerilor scriitorilor vrânceni::
Eneida Fantasmelor, al autoarei Marina Raluca Baciu și Călătorie în Infern (Apocalipsa Poetică) al
autorului Sebastian Ionel Dogaru.
Cei doi autori Marina Raluca Baciu și Sebastian Ionel Dogaru sunt membri ai Cenaclului literar
Duiliu Zamfirescu iar volumele de poezie au fost prezentate de Gheorghe Andrei Neagu - Președinte al
Asociației culturale Duiliu Zamfirescu și Gheorghe A. Stroia poet, prozator și critic literar.
La evenimentul prilejuit de cele două
lansări
de carte au fost prezenți iubitorii de poezie,
publicul larg și elevi ai Colegiului Economic
Mihail
Kogălniceanu Focșani coordonați de prof.
Mateiu
Elena.
Evenimentul a prilejuit și un moment
dedicat programului Aniversări culturale –
Scriitori vrânceni, în care toți cei prezenți au
beneficiat de o prezentare a activităților
desfășurate în colaborare cu biblioteca iar
scriitorii au primit diplome aniversare.

Cursuri IT pentru vârstnici
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea –
Centrul de formare

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți: 8
Rezumat: 27 mai , Biblioteca Judeţeană “Duiliu
Zamfirescu” a organizat la Centrul de Formare
Profesională o nouă serie de Cursuri gratuite de
utilizare a calculatorului şi internetului pentru
vârstnici.
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La cursurile coordonate de trainerul Nicoleta Oprișan, participanții au învăţat cum să-şi
găsească informaţiile utile prin accesarea internetului, să utilizeze poşta electronică, să deprindă noţiuni
de redactare a unui text şi să comunice on-line pe Yahoo
Messenger.
Pentru a participa la cursurile oferite de Centrul
de formare al bibliotecii nu sunt necesare formalități
complicate, o simplă înscriere prin telefon sau la sediul
bibliotecii, îți garantează participarea. Pentru că tot mai
mulţi vrânceni se înscriu la aceste cursuri, Biblioteca
Judeţeană Vrancea va oferi în continuare acest serviciu
de instruire pentru adulţi. Interesul real pentru acest
domeniu și rezultatele obţinute, ne dau impulsul necesar
continuării acestor cursuri.

IUNIE
Campanie de donații - Dăruieşte o carte - 1 iunie
Organizator: Consiliul Județean Vrancea,
Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Inspectoratului General Școlar
Vrancea, DGASPC Vrancea, Școala ,,Nicolae
Iorga” Focșani
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Oana Diana Renea
Donatori: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Scolile
Ștefan Cel Mare , Nicolae Iorga Ion Basgan Duiliu
Zamfirescu Focsani, Scoala Nr.1 Marasesti, Scoala

Soveja și Grădinițele Nr.1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 18 , 23
Nr. participanți: 300; Expoziții carte:1 ; Altfel de
expoziții:1 ; Nr doc. expuse:500;
Rezumat: CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA a
organizat cu ocazia Zilei Internaționale a copilului 1
iunie o acțiune de colectare de jucării, cărți si DVDuri,
pentru
înființarea unei biblioteci si a unei ludoteci pentru
copiii instituționalizați din cadrul DGASPC Vrancea
Acțiunea a fost organizată în perioada 15 – 31
mai 2013, Biblioteca Județeană Vrancea fiind punct
de colectare.
Cu această ocazie au fost donate peste 500 de
cărti, aproximativ 800 jucării, jocuri și DVD - uri.
Astfel, sâmbătă, 1 iunie a avut loc la Secția
pentru copii și tineret a Bibliotecii Județene un
eveniment dedicat tuturor copiilor dar în special celor
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instituționalizați din cadrul DGASPC Vrancea .
De 1 iunie, sute de jucării, CD-uri cu poveşti şi cărţi au aşteptat să fie luate de copiii din
sistemul de Protecţia Copilului. Elevi şi cadre didactice şcolile şi grădiniţele din Focşani şi din județ,
angajaţi ai instituţiilor publice, dar şi persoane fizice au răspuns cu entuziasm şi generozitate la apelul
lansat de Consiliul Judeţean, astfel încât de 1 Iunie, copiii din Centrele de ocrotire ale DGASPC să
primească în dar nu doar jucării, ci şi cărţi.
Donaţiile lor au umplut pur şi simplu
încăperile Secţiei pentru copii şi tineret a
Bibliotecii Judeţene, cea care a găzduit, întreaga
campanie de donație și acţiunea intitulată
„Dăruieşte o carte”. La ea au participat copii
ocrotiţi în Modulul familial Dumbrăveni, cei
din
Centrul de Asistenţă şi Sprijin „Forget me
not” din Focşani, elevi ai Şcolii „Nicolae Iorga”
din
Focşani coordonaţi de bibliotecara Adriana
Măciucă, directorul Bibliotecii Judeţene Teodora Fîntînaru, Daniela Nicolaş - directorul
general al DGASPC, Luminiţa Liciu - director
adjunct al DGASPC, Marcela Brăileanu,
reprezentant al Consiliului Judeţean, bibliotecari
şi reprezentanţi ai sistemului de Protecţia Copilului.

Proiect - BIBLIOTECA sunt EU
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Consiliul local al tinerilor,
Consiliul Judetean al tinerilor, Ansamblul
folkloric profesionist Țara Vrancei
Loc de desfășurare: Cinema Balada

Nr. participanți: 300; Expoziții carte: 1;
Altfel de expoziții: 1; Nr doc. expuse:100 ;
Rezumat:Biblioteca
Județeană
Duiliu
Zamfirescu Vrancea a organizat luni, 3 iunie, ora
17.30, în fața Cinematografului Balada din
Focșani, lansarea proiectului BIBLIOTECA sunt
EU, și deschiderea cluburilor gratuite din
perioada verii, adresate elevilor și găzduite Secția
pentru copii și tineret.
Cele 5 cluburi gratuite organizate la Secția pentru copii și tineret sunt dedicate copiilor și
adolescenților focșăneni și s-au desfășurat sub formă de ateliere creative, lectură și cursuri interactive
pentru copii și adolescenți, împletite cu bucuria de a învăța și a descoperi dar și cu distracție, muzică și
surprize.
În fața Cinematografului Balada peste 300 de copiii și adolescenții, părinții și bunicii, bibliotecarii și
voluntarii bibliotecii s-au adunat pentru a da startul, în pași de dans, printr-un moment de flashmob,
acestor activități educative și distractive, organizate de bibliotecă.
Din resursele destinate desfășurarii cluburilor în perioada 3 iunie – 30 august 2013 amintim:
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 35 de voluntari instruiti cu varsta intre 15 –
50 de ani din care elevi, cadre didactice, si
adulti care profeseaza in alte domenii
 27 voluntari, 850 ore de voluntariat
 300 de copii inscrisi cu varsta intre 2 si 18 ani
 200 de copii care au participat la activitatile
din cadrul cluburilor de 825 de ori.

1.
2.
3.
4.

CLUBURI:
Clubul de lectura 3-4 ani
Clubul de lectura 4-6 ani
Clubul de lectura 7-11 ani
Clubul de lectura 12-18 ani
5.
6.
7.
8.

Clubul de bune maniere online
Clubul de bune maniere offline 7-9 ani
Clubul de bune maniere offline 10-14 ani
Clubul de bune maniere in vestimentatie si
make-up 10-16 ani
9. Clubul de teatru – 5-16 ani
10. Clubul de muzica – 7-10 ani
11. Clubul jucausilor 4-15 ani
12. Clubul de desen – 5-18 ani
13. 4 cluburi de handmade – 7-16 ani
14. Clubul Povestasilor IT – 8-15 ani

GREEN WEEK 2013
Organizator: Consiliul Județean Vrancea,
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul central
Nr. participanți:45, Altfel de expoziții: 1;
Rezumat: 7 iunie, Consiliul Judeţean Vrancea a
fost desemnat câştigător, pentru al doilea an

consecutiv, în cadrul evenimentului Green Week
2013, ce se va
desfăşura
la
Bruxelles
în
iunie.
Consiliul Județean Vrancea i-a premiat pe cei 40 de copii
din cadrul Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția
Copilului (DGASPC) Vrancea, participanți la evenimentul european
Green Week 2013. Expoziția acestor desene și evenimentul de
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premiere a lucrărilor realizate de cei 40 de copii din cadrul DGASPC a fost găzduit de Biblioteca
Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea vineri, 7 iunie începând cu ora 10.00.
Cei 40 de copii cu vârste cuprinse între 12 si 18 ani, ocrotiți in Modulele familiale din
Odobești, Mărășești, Păunești și Panciu au efectuat, in cadrul acestui eveniment, o excursie la Cheile
Tișiței, iar impresiile lor au fost exprimate prin desene.
Desenele au fost trimise la Bruxelles, la Comisia Europeana, care a promovat și susținut
proiectul internațional Green Week.

Arte & Carte
de ziua lui Eminescu
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Casa Corpului Didactic

Simion
Mehedinți, Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia, Asociația
Culturală Duiliu Zamfirescu, DGPC Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul central, Piațeta Teatrului

Nr. participanți:35 ; Expoziții carte:1 ; Altfel de
expoziții:1 ; Nr doc. expuse:65 ;
Rezumat: 14 iunie, ora 11.00 Biblioteca Județeană
Duiliu Zamfirescu Vrancea, dublu eveniment lansarea
proiectului Arte & Carte, inițiat de biblioteca și vernisajul
expoziției Roze înmiresmate semnată de Vlad Constantin.
Proiectul a fost lansat cu ocazia 124 de ani de la
trecerea în neființă a poetului Mihai Eminescu, moment în care paginile cărților se deschid parcă
singure în căutarea amintirii poetului.
Prin proiectul Arte & Carte, biblioteca își propune stimularea lecturii în rândul tuturor
categoriilor de public folosind evenimente culturale, expoziții și vernisaje. Ca și până acum, biblioteca
va sprijini, încuraja și promova tinerii artiști prin organizarea periodică a unor expoziții personale sau de
grup, iar aceștia vor face advocacy pentru ideea de lectură și
bibliotecă în general.
Debutul proiectului Arte & Carte a avut loc prin
vernisarea expoziției personale de pictură: Roze înmiresmate semnată de Vlad Constantin, elev de numai 13 ani. La acest
eveniment au fosti prezenți reprezentanți ai Direcției de Cultura
Vrancea,
scriitorul
Gheorghe
Andrei Neagu
– președinte al
Asociației
Culturale
Duiliu
Zamfirescu,
pictorul Ovidiu
Octavian
Opaiț,
reprezentanți și copii de la DGPC Vrancea
Ambele activități au fost dedicate zilei de 15
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Iunie - ziua lui Mihai Eminescu, pe care biblioteca publică județeană o sărbătorește și prin expoziții si
alte tipuri de activități specifice, organizate la toate secțiile sale și au fost încheiate cu o depunere de
flori și un scurt moment poetic la statuia poetului Mihai Eminescu din Piața Teatrului.

Proiect - Şi dacă-i… Eminescu
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”
Focşani

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți: 58; Expoziții carte: 1; Altfel
de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:78 ;
Rezumat: Cu ocazia împlinirii a 124 de ani de la
trecerea în neființă a poetului Mihai Eminescu, la Sala
de Lectură şi Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea din str. Mr. Sava nr. 4, pe data
de 14 iunie 2013 s-a derulat proiectul educativ „Vis
eminescian”. Protagoniştii evenimentului au fost elevii
claselor a V-a şi a VI-a de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Focşani, coordonaţi de doamnele
profesoare Mitriţa Dumitrache şi Ana-Maria Norocea. Din sumarul activităţilor enumerăm:
• Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
• Concert coral şi audiţii cu piese muzicale pe versuri de Mihai Eminescu
• Vis eminescian: prezentarea unor creaţii proprii ale elevilor
• Lector eminescian: a citi, a reciti, a recita
• Povestea vieţii – Prezentare Power Point
• Expoziţia „Lecturând din Eminescu…” fotografii realizate de elevi
În holul Salii de Lectură şi Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a fost organizată
expoziţia de carte şi documente, „Şi dacă-i… Eminescu”

Cursul IT/LIB
(Tehnologia informației și Administrarea calculatoarelor cu acces gratuit la internet în
bibliotecile publice)
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Centrul de formare

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Rezumat: În perioada 10 – 12 iunie 2013, a avut
loc la Sala de Lectură şi Internet a Bibliotecii
Judeţene
„Duiliu
Zamfirescu”
Vrancea,
cursul IT/LIB pentru ultima serie de biblioteci
comunale
admise
în
cadrul
programului
naţional Biblionet – Lumea în biblioteca mea.
Participanţii la curs au fost bibliotecarii din
localităţile: Năneşti,
Nereju,
Nistoreşti,
Răstoacaşi Vârteşcoiu. Pe parcursul celor trei zile
de curs, cei cinci bibliotecari au învăţat cum să
utilizeze un computer şi să administreze Calculatoarele cu Internet pentru Public. Cursurile au fost
susţinute de Nicoleta Oprişan, unul din trainerii Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
86

Până la sfârşitul lunii iunie cele cinci biblioteci comunale din localităţile mai sus menţionate
vor fi dotate fiecare cu patru calculatoare, un proiector, o imprimantă şi un scanner.

IULIE

PROIECTUL - PAŞI PRIN ISTORIE
la biblioteca
Parteneri/Colaboratori: Biblioteca Judeţeană
Vrancea, Muzeul Vrancei Ateneul Popular Mr. Gh.
Pastia, Colegiul Național Unirea, Sinagoga Focșani și
Casa de Cultură Panciu
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți:60 ;
Rezumat: În luna iunie Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a găzduit două din acțiunile
proiectului Pași prin istorie realizat prin Programul
Tineret în acțiune.
Proiectul Paşi prin Istorie s-a desfășurat în
perioada 8 – 15 iulie și a reunit 15 tineri din Republica
Moldova, zona Transnistria şi 15 tineri din Focşani care împreună au studiat istoria Vrancei în
cadrul acestui proiect de promovare a patrimoniului cultural istoric şi a valorilor democraţiei. Timp de o
săptămână, tinerii au vizitat mausoleele vrâncene, mănăstirile din
judeţ şi au participat la activităţi prin care au fost informaţi
despre Comunitatea Europeană și principiile democrației.
Implicați în acest proiect au fost Muzeul Vrancei,
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, Ateneul
Popular Mr. Gh. Pastia, Colegiul Național Unirea, Sinagoga
Focșani și Casa de Cultură Panciu.
Biblioteca a găzduit două din acțiunile proiectului
Biblioteca vie: “Lumea de azi” și Photovoice: “Realitatea prin
ochii mei” realizate sub îndrumarea trainerului - Andrei Şeitan.
Tinerii au vizitat
două din secțiile
bibliotecii
județene și au
cunoscut istoricul
înființării primei
biblioteci publice
din orașul Focșani.
Astfel ei au dobândit, pe parcursul orelor
petrecute în bibliotecă, experiențe legate de lectura
unui text, de trăirile personajelor și de importanța
cărților pentru dezvoltarea personală a fiecărui individ.
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Aniversări culturale - Eugen Lovinescu
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți: ; Expoziții carte:1 ; Altfel
de expoziții: 1; Nr doc. expuse:37 ;
Rezumat: La Sala de lectură publicul larg a vizitat
expoziția de carte și documente organizată de
colectivul de bibliotecari, cu ocazia împlinirii a 70
de ani de la trecerea în neființă a istoricului și
criticului literar Eugen Lovinescu.
Eugen Lovinescu (31 octombrie 1881- 16 iulie 1943),
istoric şi critic literar, estetician şi prozator, a fost
iniţiatorul modernismului, curent literar ce s-a
manifestat în jurul grupării culturale de la “Sburătorul”, formată din revista şi cenaclul literar cu acelaşi
nume. Revista “Sburătorul” a apărut la Bucureşti între 1919-1922 şi 1926-1927, iar cenaclul literar,
iniţiat în 1919, a avut o activitate permanentă şi o organizare riguroasă, continuând să funcţioneze încă
patru ani după moartea lui Lovinescu.
Criticul a debutat cu o atitudine antisămănătoristă şi antisimbolistă, iar ca adept fidel al spiritului
maiorescian susţinea dreptul tuturor claselor sociale de a fi reflectate în literatură, având în vedere mai
ales reprezentarea burgheziei aflate în plin progres şi afirmare culturală.

Redeschiderea Bibliotecii Publice Gugești
Organizator: Primaria Gugești
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Gugești
Nr. participanți: 130
Rezumat: Vineri, 12 iulie 2013, a avut loc
deschiderea oficială a Centrului Public De Internet Cu
Acces Gratuit din comuna Gugești. Acțiunea a făcut
parte din programul Biblionet – Lumea în biblioteca
mea, finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates, prin
intermediul IREX Romania și cu sprijinul Asociației
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România.
Centrul Biblionet al bibliotecii comunale Gugesti
a fost dotat cu echipamente IT în valoare de
aproximativ 9000 de lei și este unul din cele 49 de
centre Biblionet din județul Vrancea, coordonat de
Biblioteca Județeană Vrancea.
Acest eveniment
a reunit trei acțiuni
importante pentru locuitorii comunei Gugești:
inaugurarea Căminului Cultural ,,Nicolae Ciorăscu,,
redeschiderea Bibliotecii Publice și inaugurarea
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Centrului Biblionet la care au participat reprezentanți ai autorităților județene, locale, reprezentanți ai
Bibliotecii Județene Vrancea, profesori și elevi, membrii marcanți ai comunității locale.
Pe toată durata premergătoare deschiderii Bibliotecii Publice din Gugești Biblioteca
Județeană Vrancea a sprijinit și a asigurat consultanță de specialitate în vederea organizării
colecțiilor.

Programul de educație financiară BaniIQ
lansat în Vrancea
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Ateneul Popular ”Mr. Gh.
Pastia” Focșani

Nr. participanți: ; Expoziții carte: ; Altfel de
expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: 17 iulie 2013 Biblioteca Județeană
”Duiliu Zamfirescu” a organizat , training-ul de
educație financiară BaniIQ pentru bibliotecarii publici
din județul Vrancea, desfășurat la Ateneul Popular ”Mr.
Gh. Pastia” Focșani și livrat de formatorii bibliotecii, Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan.
Programul de educație financiară BaniIQ este inițiat de Visa Europe împreună cu băncile
membre din Romania și prin intermediul acestui training va ajunge și în comunitățile locale prin
bibliotecile publice incluse în programul Biblionet, în toată România.
Bibliotecarii din județul nostru care au participat la acest training vor organiza și susține cursuri
cu participare deschisă pe teme precum planificare financiară, organizarea bugetului personal, modalități
de utilizare a serviciilor financiare pe internet,
economisire sau investiții, astfel, informația
financiară devenind mai accesibilă tuturor.
Vrâncenii pot participa gratuit la cursurile
organizate în bibliotecile publice iar la absolvire vor
primi un certificat de participare semnat de partenerii
programului. Totodată, vor avea ocazia să câștige
premii puse în joc în cadrul unor concursuri menite
să încurajeze și să convingă și alte persoane să
urmeze aceste cursuri.
Detalii despre acest program de educație
financiară
se
găsesc
și
pe
site-ul
www.baniiq.ro/biblionet.

A noua serie de cursuri gratuite de utilizare a calculatorului pentru vârstnici
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți: ; Expoziții carte: ; Altfel de
expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: În perioada 25 iunie – 1 iulie 2013, la Sala
de Lectură şi Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea s-a organizat a noua serie
a Cursului gratuit de utilizare a calculatorului şi
internetului pentru vârstnici. Timp de 3 ore pe zi,
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cursanții au învăţat cum să-şi găsească informaţiile utile prin accesarea internetului, să utilizeze poşta
electronică, să deprindă noţiuni de redactare a unui text şi să comunice on-line pe Yahoo Messenger.
De acest curs, oferit gratuit de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea au
beneficiat, până în prezent 78 de persoane din județul Vrancea.

Aniversări culturale - Zilele Focșaniului
Organizator:Municipalitatea Focșani
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Ateneul Popular “Mr. Gh.
Expoziții carte: 2; Altfel de expoziții: 2; Nr
doc. expuse:60;
Rezumat: Începând de joi, 4 iulie, până duminică, 7
iulie, oraşul de pe Milcov a fost gazda a numeroase
evenimente culturale, artistice şi sportive, organizate
de

municipalitate pentru a marca Zilele Municipiului
Focșani.
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu a fost
prezentă cu o expozitie de carte, 50 de volume, în
cadrul Simpozionului naţional „Focşani – Oraşul
Unirii” organizat Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia
Focșani.
Tot cu această ocazie secțiile Bibliotecii
Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea au pregătit
expoziții de carte veche și curenta din colecțiile sale.

AUGUST

Inaugurare Biblioteca Publica Vârteșcoiu, Centru
Biblionet
Organizator: Consiliul Local Vârteșcoiu
Loc de desfășurare: com. Vârteșcoiu
Nr. participanți:120
Rezumat: Prima ediţie a Zilei comunei Vârteşcoiu a fost
ocazia ca locuitorii să descopere noua clădire construită din
fonduri proprii şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea.
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Evenimentul principal a fost inaugurarea Centrului Cultural ”Petre Saragea”, o clădire
multifuncţională, cu o arhitectură modernă și cu o compartimentare eficientă a spaţiului, la interior.
Această clădire adăpostește Biblioteca Publică și Centrul Biblionet.
Centrul Biblionet al bibliotecii comunale Gugesti a fost dotat cu echipamente IT în valoare de
aproximativ 9000 de lei și este unul din cele 49 de centre Biblionet din județul Vrancea, coordonat de
Biblioteca Județeană Vrancea.
Pe toată durata premergătoare deschiderii Bibliotecii Publice din Gugești Biblioteca Județeană
Vrancea a sprijinit și a asigurat consultanță de specialitate în vederea organizării colecțiilor.
La eveniment au participat dl Prefect Cătălin Popescu, vicepreşedinţii CJ Vrancea - dl. Ionel cel Mare
şi dl. Dragoş Bârlădeanu şi prof. Teodora Fîntînaru, directorul Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu”,
originară din satul Faraoanele.

România – drumuri de vacanţă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Expoziții carte: 1; Altfel de expoziții:1 ; Nr
doc. expuse:26 ;
Rezumat: Pentru perioada estivală Sala de Lectură
şi Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea a prezentat expoziţia: „România – drumuri
de vacanţă”.
Expoziția a propus utilizatorilor bibliotecii
trasee și obiective turistice pentru vacanța de vară. Au
fost recomandate zonele unice în Europa prin imagini
și cărți din ghidurile de turism aflate în colecțiile
bibliotecii: Zona Şirnea din munţii Bucegi, Lacul Roşu (Munţii Hăşmaş), Transfăgărăşan (Munţii
Făgăraş), Delta Dunării, Peştera Urşilor (Munţii Bihor), Litoralul Mării Negre, Cheile Turzii şi Cheile
Poianu Aiudului (Munţii Apuseni) şi Cheile Dâmbovicioarei (Munţii Piatra Craiului).

Vizită documentară Biblioteca Panait Istrati Brăila
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori:Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila
Loc de desfășurare: Braila
Rezumat: Organizarea unei vizite documentare la Biblioteca
Județeană Panait Istrati Brăila în vederea schimbului de informații
privind mutarea colecțiilor bibliotecii și instalarea sistemului RFID,
un
sistem
de
securizare
și
catalogare a cărților
bazat de tehnologia
de identificare prin
radiofrecvență.

91

SEPTEMBRIE
Biblioteca Dăruiește - Belgia

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociația Femeilor Jurnaliste Ariadna
Nr. documente donate: 50
Rezumat: În luna septembrie în cadrul programului
Biblioteca dăruiește, Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a fost trimis un colet de 50 de
volume de carte, în limba română, destinate comunității
de români din Belgia. Donația a fost făcută în urma
solicitării doamnei Georgeta Adam președintă a
Asociației Femeilor Jurnaliste Ariadna și colaborator al bibliotecii.

Șoapte de toamna- expoziție tematică
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sediul central,
Nr. participanți: ; Expoziții carte: 2; Altfel de
expoziții: 1; Nr doc. expuse:45 ;
Rezumat: Expoziție tematică, prin care au fost puse în
valoare
albume de
artă, picturi,
citate, poezii
și volume ce
evocă prin
imagini
și
texte acest anotimp.
Expoziția a fost completată de un coș al naturii
din care utilizatorii bibliotecii au fost poftiți să
servească.
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Cluburile gratuite pentru copiii și adolescenții vrânceni
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret și alte locații specifice fiecărui club
Nr. participanți: 5; Expoziții carte: ; Altfel de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: În perioada 3 iunie – 3 septembrie 2013 s-au desfășurat 15 cluburi și ateliere gratuite,
dedicate copiilor și adolescenților vrânceni cu vârsta între 2 și 18 ani. Timp de 3 luni au avut loc ateliere
creative de lectură, muzică, joacă, desen, quilling, brățărit, cusut și cursuri interactive pentru copii și
adolescenți.
Au învățat și a descoperit alături de voluntarii bibliotecii, s-au distrat, au avut parte de muzică și
surprize, toate, la Secția pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, în
fiecare zi a săptămânii.
Cluburile au fost coordonate de cei 27 de voluntari ai bibliotecii, instruiți anterior (câte 2
voluntari la fiecare grupă) iar activitățile desfășurate au avut obiective precise, planuri de lecție și
evaluare zilnică și finală.
 35 de voluntari instruiți cu vârsta între 15 – 50 de ani din care elevi, cadre didactice și adulți care
profesează în alte domenii
 27 voluntari care au făcut voluntariat
 850 ore de voluntariat
 Perioada de voluntariat – 3 iunie – 3 septembrie 2013
 300 de copii înscriși cu vârsta între 2 și 18 ani
 200 de copii care au participat la activitățile din cadrul cluburilor de 825 de ori.
Materialul integral despre organizarea acestor cluburi se regăsește în capitolul Raport
Centru de formare 2013
Clubul de Lectură ”Taraba poveștilor”,
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Clubul de lectură – 0-2
ani

Clubul ”DecoArt”
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Clubul de Handmade
Clubul de muzică

Club de Bune maniere online și offline

Clubul de bune maniere
în make-up și vestimentație

Clubul de teatru
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Clubul jucăușilor

Aniversări culturale
In memoriam - Mircea Dinutz

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colectivul de redacție al Revistei Pro Saeculum

Loc de desfășurare: Sala de Lectura
Nr. participanți:27 ; Expoziții carte:1 ;
Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:25 ;
Rezumat: 28 septembrie 2013 - Biblioteca
Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea și
Colectivul de redacție al Revistei Pro Saeculum au
organizat un moment omagial dedicat criticului
literar Mircea Dinutz.
Evenimentul găzduit de Sala de lectura a Bibliotecii Județene din str. Gh. Mr. Sava nr. 4 a
cuprins lansarea volumului, postum, Editoriale al autorului Mircea Dinutz și prezentarea numărului 5-6
al Revistei Pro Saeculum.
Volumul Editoriale se bucură de o prefață semnată de doamna Maria Niţu - critic literar,
eseist, prozator și membru al Uniunii Scriitorilor
din România.
Evenimentul s-a bucurat de prezenta
domnului Ioan Adam - critic și istoric literar, a
doamnei Rodica Lăzarescu și a multor prieteni de
suflet ai autorului si admiratori ai scrierilor sale:
Teodora Fîntînaru, Ecaterina Crețu, Elena Otavă,
Teodora Bentz, Nina deșliu Viorel Savin, Petre
Isachi, I. D. Denciu, C-tin Marafet, Costică Neagu
Pentru acest eveniment colectivul de
bibliotecari a pregătit expoziții dedicate criticului
literar Mircea Dinutz, cărturarul și omul de cultură
care a avut permanentă legătură și de suflet cu
biblioteca.
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Inaugurarea Bibliotecii Județene „Panait Istrati” din Brăila
Rezumat: Joi, 12 septembrie, Biblioteca Județeană
„Panait Istrati” din Brăila a inaugurat noul sediu în care
își va desfășura activitatea, un imobil modern dotat cu
tehnologie de ultimă oră.
La eveniment au participat: Secretarul de stat
din Ministerul Culturii - Cristian Petcu; Elena Tîrziman
- directorul Bibliotecii Naționale a României; Florin
Filip - Directorul Bibliotecii Academiei Române;
Florin Pîslaru - deputat de Galati, primarul,
Președintele Consiliului Județean Brăila, delegația din
Vrancea a bibliotecii județene alături de numeroși
manageri ai bibliotecilor județene din țară.

OCTOMBRIE
Inaugurarea noului sediu
al Bibliotecii Județene Vrancea
Organizator: Consiliul Județean Vrancea, Biblioteca Judeţeană
Vrancea,

Loc de desfășurare: Sediul Central str. M. Kogălniceanu nr.13
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Nr. participanți:175 ; Expoziții carte:3 ; Altfel de expoziții: 4; Nr doc. expuse: 652;
Rezumat: Noul sediu al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a fost inaugurat oficial
la data de 31 octombrie 2013.
La eveniment au participat vicepreședinții Consiliului Județean, domnii Dragoș Bârlădeanu și
Ionel Cel-Mare, secretarul județului – doamna Raluca Dan, viceprimarii municipiului Focşani – domnii
Tudorel Trofin și Gabriel
Necula, Daniela Nicolaș directorul DGASPC Vrancea,
Zaharia Vasilica – Inspector
General al Inspectoratului Școlar
Vrancea, Victor Renea - fost
director al Bibliotecii, Mircea
Bucur - președintele Fundației
„Cartea
Călătoare”,
Sandu
Ploscaru - președintele CAR
pensionari Milcov, scriitorul
Gheorghe Neagu – președintele
Asociației Duiliu Zamfirescu, dl.
Neagu Ștefan – președintele
Asociației Simion Mehedinți,
Valentin Gheorghiță - directorul
Ateneului Popular Mr. Gh
Pastia,
Sorin
Francu
directorul Teatrului Municipiul
Mr. Gh. Pastia,
Teodora
Fîntînaru - directorul Bibliotecii
Județene și foarte mulți
bibliotecari, precum și mulți alți
prieteni ai instituției de cultură
vrâncene.
Invitați
speciali
la
eveniment au fost domnul
profesor doctor - Ioan Adam,
domnul Ioan Codreanu legatarul testamentar al publicistului Leon Kalustian și domnul Daniel Marinescu – director al firmei
IME București, care a dotat noul sediul al bibliotecii cu tehnologie de ultimă generație.
Noul sediu al Bibliotecii Județene Vrancea se
află pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, într-o
clădire monument istoric de la sfârşitul secolului XIX,
ce a fost consolidată şi modernizată de Consiliul
Judeţean, în cadrul proiectului „Consolidare şi
Modernizare Sediu Biblioteca Judeţeană Duiliu
Zamfirescu“, proiect finanţat din bugetul Consiliului şi
din fonduri provenite de la Banca Mondială prin
Unitatea de Management.
Aceasta va găzdui peste 70 de mii de volume din colecțiile secțiilor de Împrumut la domiciliu,
Periodice și Carte Veche.
Acest nou sediu este unul dintre cele mai moderne din țară, fiind chiar unicul care are un sistem
de securizare și catalogare a cărților bazat de tehnologia de identificare prin radiofrecvență RFID.
Accesul utilizatorilor bibliotecii se face printr-un
set de porți ce reprezintă un sistem de securizare,
dar și de catalogare a cărților, bazat pe tehnologia
de identificare prin radio frecvență (RFID), un
sistem folosit în premieră națională de Biblioteca
vrânceană. Noul sediu al Bibliotecii Județene nu
doar că a fost amenajat la cele mai înalte
standarde, dar are și dotări ultramoderne: ascensor
pentru cărți, rampă interioară pentru persoane cu
dizabilități și sistem de securizare prin frecvență
radio.
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Cu acest prilej, președintelui Marian Oprișan i-a fost oferită, din partea Bibliotecii Județene Vrancea, o
Diploma de Cetățean de onoare al Bibliotecii.


Aniversări culturale
Momentul inaugurării a fost prilejuit de împlinirea a
155 de ani de la nașterea scriitorului Duiliu Zamfirescu
și a fost urmată de manifestările dedicate acestei
sărbătoririi.
Invitatul de onoare, profesorul doctor Ioan Adam
a vorbit despre personalitatea lui Duiliu Zamfirescu,
scriitor înzestrat „cu aristocrație sufletească“.
Putini dintre clasicii noștri au avut si au șansa de a se
întâlni în posteritate cu editori si critici competenți, ca
domnul Ioan Adam, ce s-a dedicat cercetării și a redat
lumii literare opera și personalitatea acestui
remarcabil scriitor Duiliu Zamfirescu. O dovedește, o
data în plus, prezența domniei sale la Focșani, care în
prelegerea sa a susținut proiectul refacerii operei
scriitorului vrâncean, considerându-l cu adevărat
important pentru generația de astăzi.

Programul zilei a fost completat de lansarea Revistei Lector – 10 ani de la prima apariție.
Gabriel Funica, redactorul șef al publicației, a evidențiat faptul că acest număr aniversar a fost organizat
după anumite teme, o parte însemnată fiind ocupată de texte ce reflectă activitatea și munca
bibliotecarilor.
Revista „Lector” a Bibliotecii vrâncene, o publicație culturală realizată de echipa Bibliotecii
Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, conține articole extrem de interesante privind viața și opera
scriitorului Duiliu Zamfirescu, articole despre proiectele derulate de Bibliotecă și rezultatele acestora,
articole de biblioteconomie, rubrici de bibliointerviuri, restituiri și invitați ai revistei.

Punctul următor al programului a fost vernisajul expoziției „Valori vrâncene: Duiliu Zamfirescu”
urmat de lansarea ediției a II - a Concursului de creație literară „Oana Diana Renea”, concurs inițiat în
memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărţi pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din
România. Prin înscrierea la concurs Biblioteca Judeţeană Vrancea îi provoacă pe micii cititori să
devină scriitori şi să creeze lucrări originale iar cele mai frumoase lucrări vor fi premiate în cadrul
activităţilor dedicate sărbătorilor de iarna.
Evenimentele zilei s-au încheiat cu marcarea a
105 ani de la nașterea publicistului Leon Kalustian prin
vernisarea expoziției de documente originale și
lansarea
site-lui
Leon
Kalustian
(www.leonkalustian.ro) moment la care a fost prezent
domnul Ioan Codreanu, legatarul testamentar al
acestuia și prieten de suflet al bibliotecii.
Expoziţia a cuprins fotografii, acte, tablouri şi
cărţi din Fondul documetar “Leon Kalustian” al
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Bibliotecii, fond donat instituţiei de Ioan Codreanu, nepotul ziaristului. Publicul larg vrâncean a putut
admira şi cele patru tablouri reprezentându-l pe Leon Kalustian în viziunea artiștilor plastici Ştefan
Popa-Popas şi Mihai Pânzaru Pim.

Lansare de carte: Visul din vise - Mariana Vichy Vârtosu
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori:Asociația
Culturală
Duiliu
Zamfirescu, Liga scriitorilor FilialaVrancea, Asociația
Culturală Simion Mehedinți
Loc de desfășurare: Sala de lectură

Nr.

participanți:27 ; Expoziții carte:1 ;
Rezumat: 15 octombrie 2013 Sala de lectură a
Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea a
găzduit evenimentul literar - lansarea volumului III,
Visul din vise, ce face parte din trilogia Legată la ochi,
ce o are ca autoare pe Mariana Vichy Vârtosu.
La acest eveniment au participat membri ai familiei scriitorilor vrânceni iar volumul a fost
prezentat de Gheorghe Andrei Neagu, membru USR, președinte al Asociației Culturale Duiliu
Zamfirescu, Teodora Fîntînaru director al Bibliotecii Județene.

Caravana Serviciului European de Voluntariat (SEV) la Bibliotecă
Organizator: Asociația „Lumea lui Pinocchio” din
Panciu

Partener: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul Central
Nr. participanți: 25; Altfel de expoziții:1 ;
Rezumat: Asociația „Lumea lui Pinocchio” din
Panciu a adus Caravana Serviciului European de
Voluntariat (SEV) la Focșani, eveniment prin
intermediul căruia tinerii și ONG-urile vrâncene au
putut afla ce înseamnă voluntariatul și ce șanse oferă
el celor care au disponibilitatea să-l practice.
Întâlnirea, ce a avut loc la Biblioteca Județeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a făcut parte dintrun proiect mai amplu, intitulat „gONG –
voluntariatul intră în scenă”, finanțat de
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Comunitatea Europeană prin Programul „Tineret în Acțiune”.
Biblioteca a fost sediul unei animate întâlniri între membrii asociațiilor non profit, voluntari
SEV, precum și ex-voluntari care și-au povestit experiența, tineri, activi sau nu în lumea voluntariatului,
ale căror întrebări au subliniat un interes latent pentru un lucru la care ar trebui să dăm mai multă
atenție, astfel încât Caravana SEV să fie doar începutul în promovarea și informarea asupra unei teme
care poate reprezenta, azi, o ocazie de creștere personală și profesională pentru toți tinerii din Europa și
în particular, o șansă pentru tinerii care, din cauza
vârstei sau din motive de natură financiară, nu au
mijloace pentru a-și exercita în mod activ cetățenia
europeană”.

Prezente vrâncene la Conferința Națională a ANBPR
Organizator:ANBPR, Biblioteca Astra Sibiu
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Sibiu
Nr. participanți:300 ; Altfel de expoziții: 5;
Rezumat: În perioada 10 - 12 octombrie
2013, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, s-a
organizat
Conferința
Națională
a
ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România) cu tema
SMARTLibraries.
În acest sens, Biblioteca Județeană
Vrancea a fost invitată să participe în cadrul
acestei Conferințe și să prezinte, în calitate de
membru al Filialei ANBPR Vrancea, proiectul
Biblioteca de week-end Șerbești.
Reprezentanții din Vrancea, membri ANBPR
Teodora Fîntinaru - director, bibliotecarii Liliana
Cristea, Adrian Țiglea, Tatiana Valea și inițiatoarea
proiectului Biblioteca de week-end Doina Straton, au
participat dealungul celor trei zile de conferință la
toate atelierele și sesiunile de informare.
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Ateliere SMART pregătite pentru a doua parte a primei
zile au fost un prilej bun de împărtășire și discutare a
bunelor practici în biblioteci. Sesiunile în paralel au
permis acoperirea cu succes a mai multor teme și o
interacțiune mai bună între participanți
Finalul celei de a doua zile zilei a reunit însă
majoritatea participanților la Târgul serviciilor smart
de bibliotecă. Acesta a fost un eveniment popular
pentru care bibliotecile s-au pregătit foarte bine iar
județul Vrancea a fost reprezentat cu tradițiile din zona
Șerbești și cu cele mai noi produse de bibliotecă.

Cursuri - Bazele Serviciilor noi
de bibliotecă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Centrul de formare

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți:7 ;
Rezumat: Centrul de Formare a Bibliotecii
Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat în
perioada 8 – 10 octombrie 2013, la Sala de Lectură şi
Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea, cursul Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă pentru ultima serie de biblioteci comunale intrate
în programul naţional Biblionet – Lumea în biblioteca mea.
Participanţii la curs au fost bibliotecarii din localităţile: Cârligele, Faraoanele,
Fitioneşti, Năneşti, Nereju, Răstoaca şi Vizantea.
Pe parcursul celor trei zile de curs, cei şapte bibliotecari au aflat cum să dezvolte şi să creeze noi
servicii de bibliotecă, în comunităţile lor. Cursurile au fost susţinute de Margareta Tătăruş şi Nicoleta
Oprişan, trainerii Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Duiliu Zamfirescu și biblioteca - ambasadori culturali pentru copii din
Spania, Turcia, Franţa, Italia şi Grecia
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Şcoala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focşani

Loc de desfășurare: Secția pentru copii
Oana Diana Renea,
Nr. participanți:24 ; Expoziții carte: 2; Nr
doc. expuse:35 ;
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Rezumat: 9 octombrie Elevii de la Şcoala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” din Focşani au devenit,
pentru câteva ore, gazdele colegilor lor din Spania, Turcia, Franţa, Italia şi Grecia, pe care i-au
invitat la un atelier de scriere creativă, susţinut în cadrul Secţiei pentru Copii şi Tineret “Oana-Diana
Renea” a Bibliotecii Judeţene “ Duiliu Zamfirescu” din Focşani.
Cei 24 de elevi, după ce au vizitat şi Secţia de Împrumut pentru Adulţi a Bibliotecii Judeţene, au
creat câteva texte şi desene, folosind ca sursă de inspiraţie cele văzute în oraşul nostru, dar şi citatele
extrase din opera scriitorului Duiliu Zamfirescu, patronul spiritual al celor două instituţii. Astfel, copiii
au încercat să transforme oamenii din Focşani în
personaje vii şi au completat slide-urile prezentării
bilingve despre autorul român, originar din Vrancea,
cu realizările personale, folosind şi mijloacele media
oferite de Secţia pentru Copii.
Tinerii europeni s-au bucurat şi de expoziţiile de carte
veche, volume bilingve şi opere scrise de Duiliu
Zamfirescu, organizate de cele două secţii ale
Bibliotecii Judeţene.
Această activitate se înscrie în programul celei de a
patra etape a proiectului internaţional Comenius de
promovare a lecturii. “To Read Is To Grow”, derulat
de Şcoala “Duiliu Zamfirescu” din Focşani, pe
parcursul acestei săptămâni.

Aniversări culturale
Leon Kalustian – 105 ani de la naştere
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Expoziții carte: 1; Altfel de expoziții:1 ;
Nr doc. expuse:23 ;
Rezumat: La data de 17 octombrie 2013,
se împlinesc 105 ani de la naşterea lui Leon
Kalustian (17 oct. 1908 – 24 ian. 1990) – publicist
şi scriitor vrâncean, reprezentant marcant al
comunităţii armeneşti din România.
Cu această ocazie Sala de Lectură şi
Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a organizat o expoziţie
dedicată ziaristului vrâncean.
Expoziţia a cuprins fotografii,
acte, tablouri şi cărţi din Fondul
documetar Leon Kalustian al Bibliotecii
Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
Acest fond documentar a fost donat
instituţiei noastre de domnul Ioan
Codreanu, nepotul ziaristului. Publicul
larg vrâncean a putut admira şi cele patru
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tablouri reprezentându-l pe Leon Kalustian în viziunea caricaturiştilor români Ştefan Popa-Popas şi
Mihai Pânzaru Pim.
Pentru cei interesaţi de viaţa şi opera lui Leon Kalustian, Biblioteca Judeţeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea va pune fondul documentar Leon Kalustian la dispoziţia acestora, începând cu
data de 21 octombrie 2013 şi în mediul online, pe site-ul www.leonkalustian.ro.

Orașul siguranței pentru copii și tineri
Organizator:Inspectoratul județean de poliție
Vrancea, Compartimentul de Analiză și prevenire a
Criminalității
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Inspectoratul Școlar vrancea, Școala sanitară Hipocrate,
Directia pentru tineret Vrancea, Primăria Focşani,
Crucea Roşii, Asociaţia „Potpurri”, Şcolie Postliceale
„Carol Davila”, „Hippocrate”, „Vasile Alecsandri”,
Asociaţia „Sfântul Nicolae cel Milostiv” Iaşi,
Penitenciarului Focşani, Centrul de Prevenire , Evaluare
şi Consiliere Anti-Drog, Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane – Centrul Zonal Galaţi, Serviciul
de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea, Direcţia
Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Școala Elena Doamna, și ISU.
Loc de desfășurare: Grădina publică
Nr. participanți:300 ; Expoziții carte:1 ; Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:97 ;
Rezumat: 2 octombrie 2013 În Grădina Publică
din Focșani sute de copii și tineri au participat la
activitățile organizate de polițiștii Compartimentului
de Analiză și Prevenire a Criminalității, în cadrul
Săptămânii Prevenirii Criminalității. Scopul
acţiunii „Orașul siguranței pentru copii și tineri” a
fost prevenirea delincvenței juvenile.
La acțiune au participat în calitate de parteneri și
reprezentanții ai ISJ, Primăriei Focşani, Crucii Roşii,
Bibliotecii Judeţene, Asociaţiei „Potpurri”, Şcolilor
Postliceale „Carol Davila”, „Hippocrate”, „Vasile
Alecsandri”, Asociaţiei „Sfântul Nicolae cel
Milostiv” Iaşi, Penitenciarului Focşani, Centrului de
Prevenire , Evaluare şi Consiliere Anti-Drog, Agenţiei
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul
Zonal Galaţi, Serviciului de Probaţiune de pe lângă
Tribunalul Vrancea, Direcţiei Generale pentru
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, IJJ și ISU.
Fiecare instituție a amenajat câte un punct de
informare.
Copiii și tinerii au fost foarte încântați de toate
standurile amenajate iar cei prezenți la punctul de
informare al bibliotecii au beneficiat de programul
Biblioteca Dăruiește și au primit în dar o carte, o
revista și materiale promoționale.
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Săptămâna bastonului alb - dedicată
persoanelor cu deficiențe de vedere
Organizator: Fundația Cartea călătoare
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanți: 25
Rezumat În perioada noiembrie 2012 – octombrie
2013 Fundaţia Cartea Călătoare a derulat proiectul
„Caravana cinematografică pentru nevăzători” care îşi
propune să faciliteze accesul la cultură pentru
persoanele cu deficienţe de vedere prin accesibilizarea
unui număr de 16 filme artistice şi difuzarea acestora
în cinematografe. Pentru prima dată în România
nevăzătorii din întreaga ţară au putut viziona filme cu
descriere audio în cinematografe.
Astfel pentru Săptămâna bastonului alb în
octombrie 2013, la Secția pentru copii și tineret
Oana Diana Renea a Bibliotecii Județene Duiliu
Zamfirescu Vrancea, Fundația Cartea Călătoare,
partener al bibliotecii din 2007, a organizat un
eveniment dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere
și o vizionare de film cu descriere audio pentru
nevăzători.

Aniversări culturale: Silvia Kerim sărbătorită și literatura pentru copii
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Școala nr. 3 Focșani
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanți: 28; Expoziții carte: 1; Altfel
de expoziții:2 ; Nr doc. expuse:10 ;
Rezumat: 21 octombrie Secția pentru copii și
tineret “Oana Diana Renea” a Bibliotecii Județene
Vrancea a organizat o activitate dedicată scriitoarei de

literatură pentru copii Silvia Kerim.
La această activitate au participat elevi ai Școlii
nr. 3 din Focșani, coordonați de doamna învățătoare
Emilia Batog. Copiii au prezentat o biografie a
scriitoarei, apoi au lecturat din cele mai cunoscute
povești semnate de acesta.
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A urmat un moment emoționant, atât pentru
autoare, cât și pentru cei mici prezenți la bibliotecă,
datorat intervenției telefonice a doamnei Kerim. A
urmat un concurs interactiv, în care elevii au hotărât să
dea viață, prin desen unui personaj, inspirat din
lecturile autoarei și așa s-a născut personajul ROFIA.
Concursul s-a încheiat, cu promisiunea copiilor
de a trimite desenul doamnei Silvia Kerim, aceștia
fiind răsplătiți, de bibliotecă, cu un volum al autoarei,
ce va sta pe rafturile bibliotecii din clasă. Elevii au
prezentat și ultimul număr al Revistei Împliniri –
revistă editată de clasa lor, sub îndrumarea doamnei
învățătoare Elena Batog.
Cu această ocazie bibliotecarele Secției pentru copii și tineret au pregătit o expoziție de desene
Bunica Albă, inspirate din volumele autoarei și realizată de colega lor Ada Roxana Făcăoaru și o
expoziție de carte dedicată autoarei, din care, cea mai mare parte, a plecat acasă la micii cititori.

NOIEMBRIE
Reînnoirea acordului cultural cu
Filiala Chișinău a Bibliotecii Județene
Vrancea
Organizator:, Biblioteca Publică Ștefan cel
Mare Chișinău.

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare:Chișinău
Rezumat: În 2013 s-au împlinit 9 ani de la
înființarea Bibliotecii Publice "Ștefan cel Mare" din
Chişinău, Filială a Bibliotecii Județene Vrancea, fondată în 2004 cu sprijinul Consiliului
Judeţean Vrancea şi a Primăriei Municipiului Chişinău.
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a fost invitată să participe la
evenimentele organizate în Săptămîna Uşilor Deschise de Biblioteca Publică Ștefan cel Mare
Chișinău.
Astfel, în perioada 18- 22 noiembrie 2013, sub
genericul Nici o zi fără carte, s-a deschis programul
prin conferinţa Liviu Ioan Stoiciu şi scriitorii
basarabeni - poet vrâncean.
În prezența unui public numeros și-au susținut
prezentările invitați din România și Republica
Moldova: Teodora Fîntînaru - directorul Bibliotecii
Județene Vrancea, domnul Dumitru Crudu - directorul
Filialei Chișinău și moderator al discuțiilor, urmați de
Vladimir Besleagă, Silvia Caloian, Vitalie Răilean,
Nicolae Spătaru, Emilian Gailaicu-Păun, Teo Chiriac,
Arcadie Suceveanu, prezențe marcante ale vieții
culturale din Chișinău.
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Această vizită a constituit și un bun prilej de reînnoire a acordului de colaborare și susținere
profesională cu Filiala din Chișinău.
Din 2004 până în prezent au fost distribuite de
Biblioteca Județeană Vrancea către Filiala Stefan cel
Mare Chișinău aproximativ 4000 de volume, în
special literatură clasică în limba română, ce sunt la
dispoziția cititorilor din Chișinău.

Biblioteca Județeană Vrancea va contribui în
continuare la completarea fondului de carte,
periodice culturale, documente audiovizuale şi
electronice, precum şi alte bunuri culturale.
De asemenea, periodic va avea loc un
schimb reciproc de publicaţii din producţia
editorială proprie și vor fi susținute stagii de
studiu a bibliotecarilor de la Biblioteca Publică
"Ștefan cel Mare" din Chişinău la Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
Biblioteca Județeană Vrancea anunță

Lansarea volumului de poezii - Amurg pe jumătate
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu, Liga Scriitorilor din România - Filiala
Vrancea
Loc de desfășurare: Sala de lectură

Nr. participanți:27 ; Expoziții carte:1 ;
Rezumat: 26 noiembrie 2013 Asociaţia Culturală
Duiliu Zamfirescu, Liga Scriitorilor din România Filiala Vrancea și Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea au organizat lansarea volumului
Amurg pe jumătate, autor Viorel Munteanu.
Volumul omagial a apărut anul acesta în
colecția LIRIK a editurii Armonii Culturale la
inițiativa poetului Costică Ştefănescu, care deținea manuscrise ale poeziilor semnate de poetul Viorel
Munteanu.
Cartea cuprinde poezii inedite și beneficiază de o
prefață semnată de scriitoarea Mariana Vicky Vârtosu,
care îngrijeşte volumul și un Remember semnat de
poetul vrâncean Liviu Ioan Stoiciu.
Moderatorul acestei lansări a fost scriitorul
Gheorghe Andrei Neagu – președinte al Asociației
Culturale Duiliu Zamfirescu iar prezentările au fost
susținute de scriitorii Mariana Vicky Vârtosu, Costică
Ştefănescu, Elena Stroe-Otavă şi Constanţa Cornilă.
Au fost prezenți scriitori vrânceni,
membri ai
Asociaţiei Culturale Duiliu Zamfirescu și ai Ligii
Scriitorilor din România - Filiala Vrancea.

Programul Opening Opportunities
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– program de orientare profesională pentru elevii de liceu din Focșani –
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea Centrul de formare
Colaboratori: Inspectoratul Școlar General
Parteneri: Biblionet, TechSoup România,
Microsoft România
Loc de desfășurare: Ateneul Popular Mr.
Gh. Pastia

Nr. participanți:130
Rezumat: 28 noiembrie 2013 Biblioteca
Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
împreună cu Biblionet și TechSoup România,
cu sprijinul Microsoft România, au lansat un
nou program de orientare profesională pentru elevii de liceu din Focșani.
Opening Opportunities este un program de orientare educațională și de carieră în care voluntari
Microsoft România sprijină elevii de liceu să exploreze opțiuni profesionale și să își dezvolte propriul
plan de carieră, în perioada noiembrie 2013 – iunie
2014.
Programul îmbină evenimente locale organizate în
biblioteci publice cu sesiuni de mentorat online și
seminarii online publice – totul cu scopul de a oferi
elevilor de liceu informații actuale despre piața muncii
și care sunt abilitățile și cunoștințele necesare în acest
mediu dinamic. Bibliotecile incluse în proiect vor
organiza întâlniri de studiu ale elevilor incluși în
proiect dar și alte întâlniri cu profesioniști din
companii locale de tehnologie.
În 2013-2014, Opening Opportunities se desfășoară în
10 orașe: Cluj-Napoca, Craiova, Focșani, Iași, Mediaș,
Onești, Târgu Jiu, Târgoviște, Segarcea și Sibiu.

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” - 90 de ani de la înfiinţare
Organizator: Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea
Focşani

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Colegiul Tehnic „Valeriu D.
Cotea” din Focşani

Nr. participanți: ; Expoziții carte: ; Altfel
de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: 7 noiembrie 2013, Colegiul Tehnic
„Valeriu D. Cotea” din Focşani împlineşte 90 de ani
de la înfiinţare şi 5 ani de la schimbarea titulaturii din
liceu în colegiu, ce poartă numele academicianului
Valeriu D. Cotea.
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Oaspeţi de seamă ai colegiului au fost poeta Ana
Blandiana, alături de soţul ei, scriitorul Romulus Rusan
şi, bineînţeles, academicianul Valeriu D. Cotea. Pentru
această aniversare, colectivul şcolii a organizat un bogat
program de activităţi.
Cu această ocazie Sala de Lectură şi Internet a
Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu „ Vrancea a
fost invitată să organizeze o expoziţie de carte şi
documente dedicată poetei Ana Blandiana.

DECEMBRIE
Proiect - Și copiii romi au dreptul la informații
Organizator: Biblioteca Publică Răcoasa
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare:Răcoasa
Rezumat: Biblioteca Publică Răcoasa din județul
Vrancea este căștigătoarea unei linii de finanțare în
valoare de 650 de lei oferită prin programul de plăți
directe desfășurat de Fundația IREX
Pentru această linie de finanțare au fost selectate patru
proiecte la nivel național din care unul este din
Vrancea. Perioada de implementare pentru proiectele
câștigătoare este decembrie 2013 - martie 2014.
Proiectul Și copiii romi au dreptul la
informații este inițiat de bibliotecarul Ghiță Vlădoiu, bibliotecar la Biblioteca Publică Răcoasa care va
oferi cursuri gratuite de inițiere în folosirea calculatorului pentru copii romi din clasele I-VIII. In
comuna Răcoasa exista o comunitate de 580 romi.
Serviciul se va derula pentru cei aproximativ 60 de copii romi si 20 de adulți care au abandonat școala.
Bibliotecarul Ghiță Vlădoiu este implicat permanent în viața comunității iar primăria din
Răcoasa, care a înțeles rolul bibliotecii, va susține educarea acestor copii si adulți și va pune la
dispoziție consumabilele necesare desfășurării proiectului.

Cultura şi arta medievală în bibliotecă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Liceul de Artă „Gh. Tattarescu”
Focşani

Loc de desfășurare:
Nr. participanți:48 ; Expoziții carte:1 ;
Altfel de expoziții:2 ; Nr doc. expuse:27 ;
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Rezumat: 3 decembrie 2013 la Sala de Lectură și Internet a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea, a avut loc parteneriatul educaţional „Cultura şi arta medievală în bibliotecă”. La activitate
au participat 16 elevi din Polonia, Lituania, Grecia şi Turcia, ţări implicate în proiectul „Era
medievală evoluează azi” şi 16 elevi de la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focşani.
Proiectul „Era medievală evoluează azi” se
desfăşoară
în
cadrul
programului „Comenius” şi are drept obiectiv
principal readucerea în atenţie a trecutului
istoric al poporului nostru, prezentarea celor
mai
importante elemente de tradiţie şi cultură şi
apropierea dintre diferite popoare. Liceul de
Artă
„Gh. Tattarescu” Focşani este coordonatorul
acestui proiect ce se va desfăşura pe parcursul a
doi
ani
şcolari.
Timp de trei ore, cei 32 de elevi au participat la
diferite activităţi organizate de Biblioteca
Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în
colaborare cu Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focşani. Dintre acestea amintim:
 Vernisarea expoziţiilor de carte: „Istoria
medievală a românilor”, „Tradiţiile şi
obiceiurile din Vrancea” şi „România, Polonia,
Lituania, Grecia şi Turcia – ghiduri turistice”
 „Tinerii şi biblioteca în acţiune” prezentarea
proiectelor Bibliotecii Judeţene ”Duiliu
Zamfirescu” Vrancea.
 Vernisarea expoziţiilor: „Vine, vine… Moş
Crăciun” şi Creaţiile quilling realizate de copiii
Clubului „DecoArt” de la Secţia de copii şi
tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea
 „Artă şi fantezie” realizarea unor obiecte în
tehnici medievale – quilling şi „mărgelit”.

Donații de carte și tradiții românești la Borgaro Torinese - Italia
Organizator: Asociaţiei Culturale „Dacia”,
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Cărți donate: 100 volume
Rezumat: În perioada 7 – 10 decembrie 2013, o
delegaţie
a
Bibliotecii
Judeţene
„Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a efectuat o vizită în Italia la
Borgaro Torinese la invitaţia Asociaţiei Culturale
„Dacia”, condusă de doamna Mariana Iacob,
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originară din judeţul Vrancea. Vizita a constituit o continuare a proiectului, inițiat în anul 2009, de
înființare a colecției de carte românească la Borgaro Torinese.
Manifestările au avut un caracter oficial şi s-au bucurat de susţinerea şi participarea primarului
localității, domnul Vincenzo Barrea și a secretarului primăriei, care au adresat cuvinte de salut
bibliotecarilor din Focșani, apreciind totodată implicarea acestora în proiecte culturale de asemenea
anvergură.
În cadrul programului organizat de Asociația DACIA din Borgaro Torinese și de filialele
acesteia din Torino și Rivoli au avut loc lansări de carte, spectacole de colinde și tradiții de iarnă,
specifice românilor, cât și întâlniri profesionale cu bibliotecari din bibliotecile din aceste zone ale Italiei.
Biblioteca Județeană Vrancea a oferit în
acest context: obiecte tradiționale românești,
aproximativ 100 cărți donate Asociației DACIA
(majoritatea destinate preșcolarilor) și au fost stabilite
proiecte viitoare comune.
Având în vedere atât interesul românilor
rezidenţi cât şi acel al autorităţilor din Borgaro
Torinese de a contribui la permanenţa schimburilor
culturale româno-italiene, s-a concluzionat necesitatea
continuării unor relaţii instituţionale care să implice
atât comunitatea focșăneană cât și membrii diasporei
din această zonă.
În contextul acestei vizite, prin donațiile
oferite, s-au creat surse de documentare la bibliotecile din Borgaro Torinese și Rivoli unde sunt
comunități cu foarte mulți români.
Totodată, s-a realizat documentarea și
prospectarea nevoii de carte și domeniile de
interes pentru viitoarele donații de carte orientate
către bibliotecile din Borgaro Torinese şi Rivoli.
Acest proiect reprezintă un demers
cultural necesar, care ne onorează şi ne obligă
totodată, mai ales că am găsit în Borgaro Torinese
şi Rivoli, un exemplu de bună înţelegere
comunitară între italieni şi români dar şi o
emoţionantă şi susţinută implicare a Asociaţiei
Române Dacia în conservarea şi promovarea
limbii, tradiţiilor, literaturii şi culturii române în
general.

Cercul COPIILOR ISTEȚI la bibliotecă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanți: 15
Rezumat: septembrie- decembrie 2013 Biblioteca
Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a găzduit
Cercul copiilor isteți ce s-a desfășurat la Secția pentru
copii și tineret Oana Diana Renea
Acest cerc, inițiat de un cadru didactic voluntar,
s-a adresat elevilor din ciclul primar, din clasele II –
IV. Tematica cercului a fost una diversă, pornind de la
cartea ca obiect cultural, sănătate, educație sau
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cultură generală, copiii au învățat tehnici de studiu individual, studiul dicționarelor, tehnica ascultării,
a stăpânirii cuvintelor, îmbogățirea vocabularului, inițierea unui jurnal, cei mici au pătruns în lumea
plantelor, au cunoscut prieteni ai sistemului imunitar, au făcut călătorii imaginare prin lectură sau pe
hartă și multe alte activități utile în dezvoltarea personală a unui copil.
Acestea sunt doar câteva din activitățile ce s-au desfășurat pe parcursul derulării Cercului
copiilor isteți și au petrecut timpul în mod instructiv și relaxant, educativ și distractiv la Biblioteca
Județeană Vrancea.

Biblioteca Dăruiește – Școala nr. 3 Focșani
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Școala nr.3 Focșani
Nr. participanți:25 ;
Nr doc. Donate27 ;
Rezumat: În cadrul Campaniei “ Dăruieşte o carte ”
în luna decembrie Biblioteca Judeţeană “ Duiliu
Zamfirescu ” Vrancea
a donat
Şcolii nr. 3 din
Focşani pentru biblioteca clasei a IV învătățoare Batog
Emilia un număr de 27 volume pentru copii.
Volumele au provenit din achiziții făcute de
Biblioteca Judeţeană Vrancea și din donaţii diverse de
la persoane fizice iar donația a fost făcută în urma
evenimentului din luna septembrie dedicat scriitoarei
Silvia Kerim.
În semn de apreciere pentru activitatea dedicată scriitoarei Silvia Kerim, aceasta a trimis elevilor
o carte cu autograf.

Prezențe vrâncene la Târgului
Inovațiilor
de bibliotecă din Chișinău
Organizator: Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu
Chișinău

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Chișinău, Republica
Moldova
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Rezumat: Reprezentanți ai Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea au participat marți, 3
decembrie 2013 la prima ediție a Târgului Inovațiilor de bibliotecă organizat la Chișinău, Republica
Moldova, de Programul Novateca în parteneriat cu Ministerul Culturii, Biblioteca Națională, Asociația
Bibliotecarilor, Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu Chișinău și comunitatea de biblioteci publice din
Rep. Moldova.
Târgul a fost o premieră la nivelul Republicii Moldova și a prezentat cele mai inovatoare,
creative și interesante servicii de bibliotecă implementate cu ajutorul tehnologiilor moderne pentru
dezvoltarea comunităților. În cadrul târgului, bibliotecarii și vizitatorii au avut ocazia să participe la mai
multe ateliere de lucru susținute de facilitatori din România, Letonia, SUA și din Rep. Moldova. S-au
desfășurat în paralel ateliere demonstrative, paneluri de discuţii, ceremonii de înmânare a premiilor,
flash-mob-uri, karaoke, precum şi concursuri sponsorizate de parteneri şi susţinători.
Biblioteca Județeană Vrancea a pregătit o
prezentare a câtorva servicii derulate prin intermediul
programului BIBLIONET, destinate copiilor și
adolescenților. ”TRANSFORMERS sau din secretele
reinventării serviciilor de bibliotecă pentru copii și
adolescenți” a dezvăluit câteva ”secrete” despre
capacitatea de TRANSFORMARE și REINVENTARE
a serviciilor de bibliotecă, a bibliotecarilor și a
comunității vrâncene, despre programul BIBLIONET în
România, prezent și viitor în bibliotecă, despre
programe, servicii și parteneriate pentru comunitate și
nu în ultimul rând, despre cum implicarea
bibliotecarilor în proiecte și programe poate dezvoltă
competențe și abilități copiilor și adolescenților vrânceni.
Târgul a oferit o oportunitate unică de a reuni întreaga comunitate a bibliotecarilor pentru a face
schimb de experienţă şi a-și împărtăși bunele practici, precum şi de a promova servicii inovative pentru
comunitate, dezvoltate în bibliotecile publice. Astfel, 54 din cele mai promițătoare biblioteci au
prezentat inovațiile din domeniile incluziune digitală, sănătate, business, e-guvernare, cultură, recreere și
comunicare. Acestea vin să demonstreze că bibliotecile publice pot oferi mai mult decât carte și că
acestea evoluează pentru a răspunde nevoilor moderne ale cetățenilor din Republica Moldova.
Au fost prezenți peste 300 de bibliotecari și reprezentanți ai autorităților publice atât din
regiunile Republicii Moldova cât și din bibliotecile publice din România, Ucraina, Letonia și Polonia.

Aniversări culturale
CONCURSUL DE CREAŢIE
LITERARĂ “Oana Diana Renea”
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Fam prof. Afrodita și Victor
Renea, Asociația Simion Mehedinți- președinte prof.
dr. Costică Neagu, prof. Valeriu Anghel, Scoala nr. 3
Focșani.
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Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret Oana Diana Renea
Nr. participanți: 45; Expoziții carte: 2; Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:25 ;
Rezumat: 19 Decembrie 2013 Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea a invitat elevii,
în luna octombrie, să devină scriitori prin participarea la cea de a II-a ediție a Concursului de creaţie
literară “Oana Diana Renea”.
Acest concurs este organizat de Biblioteca Judeţeană Vrancea, în memoria poetei Oana Diana
Renea, autor de cărţi pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din România, pentru a stimula creaţia
literară în rândul copiilor de vârstă şcolară din clasele I-VIII. Concursul se organizează cu acordul şi
sprijinul familiei autoarei – doamna profesoară Afrodita Renea şi domnul profesor Victor Renea.
Vise de Crăciun - tema celei de a II-a ediție a concursului a fost o nouă provocare pentru micii
scriitori de poezie, din clasele I-VIII, care prin creaţiile lor și-au dezvăluit sentimente, amintiri sau
gânduri legate de sărbătorile de iarnă.
Programul acestei zile a cuprins festivitatea de premiere,vernisajul expoziției de carte dedicată
Oanei Diana Renea, un scurt moment poetic, prezentarea vieții și activității literare a poetei, alocuțiunile
membrilor juriului și acordarea premiilor și a diplomelor de participare a elevilor.
La sfârșitul lunii decembrie, cele 182 de
lucrări, din 19 unități de învățământ, au ajuns pe masa
juriului care a hotărât cele trei premii acordate anul
acesta.
La ediția din 2013 Premiul special a fost
câștigat de eleva Dumitru Elena Alexandra, cls.a
VII-a Școala Gimnazială Măicănești, Premiul I
secțiunea cls. I-IV - Căldărescu Eugen cls. a II-a
Școala N. Iorga Focșani, iar Premiul I secțiunea cls.
V-VIII - Chiriță Gabriel cls. a VII-a, Școala Nănești.
Premiile acordate au constat în cărți și bani
oferite de Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu
și Asociația Culturală Simion Mehedinți și familia
scriitoarei Oana Diana Renea.

MANIFESTĂRI CULTURALE – SINTEZĂ 2013

 Număr de programe şi evenimente culturale: 122, din care 25
lansări/prezentări de carte
 Participanţi la manifestări culturale: 8704
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 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
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a avut pe anul 2013 un număr
de 57 de parteneriate și 365 de colaborări din care:
 10 cu instituții specializate
 15 cu instituții de învățământ din judet
 33 cu instituții de învățământ din Focșani
 14 cu instituții de cultură
 51 cu alte instituţii, asociații, ONG-uri
 47 de colaborări internaționale
 171 cu voluntari,societăţi, persoane fizice
 24 colaborări mass media
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.

Sediul Central
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- mutare și reorganizare colecții 2013 Galerie Foto
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:
- aprox. 70.000 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
- aprox. 15.000 volume din colecţiile de artă
- 1118 ml de rafturi
- reţeaua de echipamente IT
- arhiva materialelor de specialitate – activităţi culturale, marketing, statistică
- mobilierul 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
.
Aces te date
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