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Promovarea serviciilor - Lex Expert 

 
 

Secţia Periodice și Legislație din cadrul 

Bibliotecii Judeţene Vrancea, poate fi frecventată de 

toate vârstele şi toate categoriile socio-profesionale, 

indiferent de domiciliul acestora, pot fi consultate ziare, 

reviste româneşti şi străine,  totodată au acces gratuit 

la informaţii  legislative prin programul LEX 

EXPERT (bază de date legislative), actualizată 

permanent. 

Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu 

Vrancea este singura instituţie publică unde poate fi 

consultată, gratuit, legislaţia României din perioada 

1864 - până la ultimele actualizări. Astfel, se oferă 

informaţii legislative prin colecţiile de Monitoare Oficiale, Legi şi Decrete, Hotărâri de guvern, cât şi 

prin programul Lex Expert. De asemenea, Lex Expert permite şi accesul la Legislaţia  Uniunii 

Europene( actele normative emise de Parlamentul 

European). 

La cerere se pot efectua copii xerox din 

colecţii sau listări din baza de date LEX, datele fiind 

actualizate săptămânal reprezintă surse de informaţii 

sigure și de interes public.  

Periodic, suntem solicitaţi de cei interesaţi în 

ocuparea unui loc de muncă (în special, persoane din 

categoria de vârstă 26-40 ani), în toate domeniile de 

activitate, dat fiind faptul că, bibliografia prevăzută 

pentru pregătirea acestora, cuprinde şi acte normative 

pe care le oferă instituţia noastră.  
 

Promovarea serviciilor -  carte veche şi tradiţională 
 

Biblioteca Judeţeană „DUILIU ZAMFIRESCU” 
Vrancea deţine un fond de Carte veche şi tradiţională de peste 

zece mii de volume, din toate domeniile, dintre care cinci mii de 

exemplare se află deja în baza de date informatizată, accesibilă 

prin programul Tinread. 

 Cărţile pot fi consultate zilnic la Sediul Central din 

strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, numai în regim de sală de 

lectură. Cei mai frecvenţi utilizatori sunt studenţi, profesori, 

intelectuali în general interesaţi de elaborarea unor lucrări de 

licenţă, monografii şi alte studii de specialitate.Conform 

normelor standard de protecţie şi conservare a documentelor 

acestea nu pot fi copiate la xerox. 

Printre cele mai solicitate lucrări sunt şi cele ce fac parte 

din fondul de referinţă LOCALIA precum: 

 

D.F. Caian – Istoricul oraşului Focşani 

Monografia Judeţului Putna 

Documente putnene vol. I şi II 

Nerej un village d’une region archaique vol. II şi III 

Revista Milcovia ediţia interbelică  

Cea mai veche carte aflată în colecțiile noastre este Vechiul şi Noul Testament, în limba 



138 

 

greacă, apărută în anul 1697 în tipografia Christophori Fleischeri, Lipsiae. 

 

 

Promovarea serviciilor -  Împrumut interbibliotecar 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Biblioteca Centrală Universitară”Mihai 

Eminescu” Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, 

Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Oneşti, Biblioteca 

Județeană “V.A. Urechea” Galați, Biblioteca Municipală 

“Ștefan Petică” Tecuci, Biblioteca Specializată din cadrul 

Spitalului Fundeni, Biblioteca Muzeului Militar Național 

Rezumat: În  cadrul Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea funcționează Serviciul de 

împrumut interbibliotecar. Acest serviciu vine în 

întâmpinarea solicitărilor diferitelor categorii de utilizatori 

şi oferă  posibilitatea de a studia și de a consulta documente care nu se regăsesc în colecțiile noastre.  

Serviciul de împrumut interbibliotecar din cadrul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea este din ce în ce mai solicitat și apreciat de public, contribuind astfel la intensificarea 

accesului la documente pentru utilizatori şi evident, la o mai bună circulaţie a informaţiei.  

 
 

Promovarea serviciilor  - Cărți Audio Daisy 

 
 Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu“ a fost prima bibliotecă publică din ţară care a 

înfiinţat un stand de cărţi audio-Daisy destinat persoanelor cu deficienţe de vedere.  
Din anul 2007, Fundaţia „Cartea Călătoare“ în 

parteneriat cu Biblioteca Județeană Vrancea au 

înființat, în sediul Secţiei pentru copii a Bibliotecii, un 

studio de înregistrări, unde se înregistrează cărţile 

audio care apoi sunt transformate în format Daisy. Aici 

au fost înregistrate cărţi şi manuale care există acum în 

peste 50 de biblioteci publice din întreaga ţară precum 

şi în şcolile pentru deficienţi de vedere din România.  

 

Acest serviciu special din cadrul bibliotecii este 

foarte accesat. Fiecare dintre aceste cărţi au fost 

împrumutate pentru un termen mediu de o 

lună. Cei care au deficienţe parţiale de vedere 

vin singuri şi împrumută, cei care sunt 

nevăzători total vin împreună cu însoţitorii sau 

îi trimit pe aceştia din urmă să ia cărţi în 

numele lor.  
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Promovarea serviciilor - Referințe prin e-mail 

 

 

 
 În perioada 2012 - 2013, la serviciul de 

referinţe prin e-mail s-au înregistrat aproximativ 70 

e-mailuri care,  în majoritatea lor, au fost solicitări 

de prelungire ale termenelor de restituire,  dar şi 

solicitări de verificare în baza de date a bibliotecii a 

unor titluri de cărţi.  Din perspectiva instituţiei, 

avantajul principal a însemnat creşterea eficienţei 

comunicării cu utilizatorii săi. Din punct de vedere al 

bibliotecarului, răspunsul la cererile transmise prin e-

mail este mult mai comod decât răspunsul la 

apelurile telefonice, încurajând o abordare mult mai 

destinsă şi coerentă a căutării informaţiilor solicitate 

de utilizatori. Principalul avantaj pentru utilizatori îl 

constituie posibilitatea de a obţine informaţiile dorite de acasă sau de la locul de muncă, el nemaifiind 

nevoit să se deplaseze până la sediul bibliotecii.  

Oferind servicii de referinţă prin e-mail, biblioteca a demonstrat conştientizarea nevoii de a-şi 

depăşi rolul de furnizor tradiţional de informaţii.  

 

 

 
Promovarea serviciilor – Internet pentru public, multimedia 

 

Sălile internet și multimedia ale Bibliotecii 

Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea sunt cel mai des 

frecventate de elevi si vrânceni cu profesii 

intelectuale, dar și de șomeri, pensionari si casnice. 

83% din utilizatori au vârsta cuprinsa intre 14 - 25 de 

ani.  

Accesul la internet este gratuit si se face pe 

baza Permisului de intrare obținut în urma înscrierii 

la biblioteca. 

  Până la sfârșitul anului 2013, cele trei Săli 

Internet și multimedia ale Bibliotecii Județene 

"Duiliu Zamfirescu", situate la Sala de lectura, Secția 

pentru copii si tineret si la Filiala Sud, cu cele 20 de 

computere in total, sunt zilnic utilizare  de vrânceni de toate vârstele si toate profesiile, care doresc sa 

caute diverse informații prin intermediul internetului.  

Publicul beneficiază de următoarele facilități: acces gratuit la internet pe baza Permisului de 

intrare obținut în urma înscrierii la biblioteca; împrumutul documentelor multimedia din colecțiile 

bibliotecii audiții/vizionari individuale sau colective de CD-uri, DVD-uri, casete video si audio; 

servicii de informare si comunicare directa si/sau cu ajutorul Internetului pe site-uri educative, 
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culturale si științifice; activități educaționale, culturale și de informare; servicii de formare si 

instruire;copiere, listare, tehnoredactare, scanare. 

 

 

 

 

 

 

Promovarea serviciilor – Lectornet 

 
 

  

Utilizatorii bibliotecii beneficiază în cadrul Salii de 

lectură și internet de Sala Lectornet. 

Sala pune le dispoziția utilizatorilor gratuit un spațiu 

amenajat și două calculatoare pentru  de studiu individual 

sau în grup a proiectelor culturale si științifice, a 

activităților educaționale, culturale și de informare. 

Astfel pe parcursul anului 2013 un număr de 178 

utilizatori au beneficiat de acest serviciu oferit de 

Biblioteca Județeană în cadrul Sălii Lectornet. 
 

 

 

 

 

 

 

Promovarea serviciilor – acces wireless 
  

 

Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea 

funcționează în patru  localuri diferite în care  utilizatorii 

bibliotecii beneficiază gratuit de înternet prin wireless 

Cei care au permis se pot conecta wireless la 

internet. Conexiunea se poate realiza de pe echipamentele 

personale, prin telefon mobil, laptop, notebook sau 

tabletă. Cei care doresc să folosească această reţea nu 

trebuie să plătească taxe lunare.  
Astfel pe parcursul anului 2013 un număr de 448 

de utilizatori au beneficiat de acest serviciu și au folosit 

în cadrul sălilor de lectură ale bibliotecii sau în spațiile 

special amenajate, laptopuri și alte dispozitive  personale 

conectate la rețeaua wireless a bibliotecii.  

 


