
 Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”Vrancea  

Calendarul manifestărilor 2011 

IANUARIE 

 

14 ianuarie 

indoors - Redeschiderea serviciilor 

de bibliotecă - Sala de lectură 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Locaţie: Sala de lectură, Centrul de limbi străine, Sala 

Multimedia 

Colaboratori/Parteneri:Formaţia Corală Pastorala, 

Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” Focşani, 

Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Rezumat: eveniment dedicat redeschiderii serviciilor de 

bibliotecă oferite prin Sala de lectură, Sala Multimedia, 

Centrul de Limbi Străine, în noul sediu situat în str. Mr. 

Gheorghe Sava nr. 4 Focşani. Redeschiderea  a fost onorată de prezenţa oficialităţilor de la Primaria Focsani, 

Consiliul Judeţean Vrancea, colaboratori şi parteneri ai bibliotecii.  
Nr. participanţi: 130 , Exp. carte: 2, Altfel de expoziţii: 3, Nr. documente expuse: 115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lansarea Campaniei de donaţii Cărţi pentru Canada  

indoors / outdoors  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Librăria Alexandria, Librăria „Universul Cărţii” Focşani (parteneri  în 

proiect), Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea, Gheorghe Neagu şi Asociaţia 

Culturală „Duiliu Zamfirescu”, Blogosfera vrânceană, Colegiul Naţional Al. I.. Cuza Focşani, Consiliul 

Local al Tinerilor şi Consiliul Judeţean al Tinerilor, Liceul cu Program Sportiv din Bacău. 

Rezumat:Lansarea Campaniei de donaţii Cărţi pentru Canada. Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  a susţinut  la nivel local această campanie 

naţională, pentru a contribui la deschiderea Bibliotecii 

Româneşti din Canada - Montreal care are ca   

Presedintele de Onoare  pe prof. univ. dr.  Mircea 

Albulescu -  Maestru al  Artei Teatrale şi 

Cinematografice româneşti. 

Campania s-a desfăşurat în perioada ianuarie martie. 

Printre primii donatori, care s-au alăturat campaniei încă 

de la inaugurare, se numără reţeaua naţională a  

Librăriei Alexandria şi Librăria „Universul Cărţii” 

Focşani (parteneri  în proiect), Serviciul de Probaţiune 

de pe lângă Tribunalul Vrancea, Gheorghe Andrei 

Neagu şi Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu”, 

Blogosfera vrânceană, Colegiul Naţional Al. I.. Cuza 

Focşani, Consiliul Local al Tinerilor şi Consiliul Judeţean al Tinerilor care au implicat elevi din liceele 

focşănene, scriitorii vrânceni cărora li s-au alăturat Editura Pallas Focşani, reprezentată de Nina Deşliu, cu 

exemplare semnate de scriitorii vrânceni, profesorii Cezar Cherciu, Culiţă Uşurelu, Ionuţ Ţandără şi 

doctorul Paul Alexandru. 

În total s-au colectat peste 500 de exemplare, din partea comunităţii vrâncene, la care se adaugă cele 

500 de la colaboratorii din Bacău. Cele aproximativ 1 000 de cărţi au fost expediate spre Canada. 

În urma publicităţii naţionale făcute acestui proiect, Biblioteca Judeţeană Vrancea a fost desemnată 

printre cele 3 centre naţionale de colectare,  primind  donaţii şi din Bucureşti. 

Biblioteca Judeţeană Vrancea a primit din parte Bibliotecii Româneşti din Canada DIPLOMA DE 

RECUNOŞTINŢĂ şi titlul de MEMBRU FONDATOR ca Apărător al Culturii Române 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indoors: Eminescu…, 

 
Locaţie: Sala de lectură 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Teatrul Municipal „Mr. Gh. 

Pastia” Focşani, Corul Pastorala 

Rezumat: 161 de ani de la naşterea poetului Mihai 

Eminescu, o serie de manifestări, sub titlul EMINESCU…, 

prin care readuce în memoria comunităţii noastre opera şi 

personalitatea marelui poet naţional. 

Pentru acest moment aniversar am pregătit pentru public 

expoziţii de carte curentă şi carte veche, expoziţii de grafică 

inspirată de opera poetului, audiţii din opera eminesciană 

susţinute de voci din fonoteca de aur a Radiodifuziunii 

Române, proiecţii de filme documentare, moment literar susţinut de actorii  Teatrului Municipal  „Maior 

Gh. Pastia” Focşani, microrecital Corul Pastorala - condus de prof. dr. Dumitru Săndulachi. 

Nr. participanţi: 115,  Exp. carte :4, Altfel de expoziţii: 3,  Nr. documente expuse: 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indoors: (Re)descoperindu-l pe Eminescu… 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 13 – 17 ianuarie 2011 

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa Nr. 17 Focşani,  

Grădiniţa Nr. 2 Focşani, Şcoala “Duiliu Zamfirescu” 

Focşani, Şcoala Nr. 3 Focşani, Rezumat: 

Rezumat: Eveniment dedicat aniversării a 161 de ani de la 

naşterea 

marelui 

poet 

naţional 

Mihai Eminescu. 

 75 de preşcolari şi elevi, părinţi şi cadre didactice, au 

recitat sau ascultat poezii, au răsfoit cărţile expuse şi s-au 

bucurat de desenele lor, au vizionat filme documentare şi 

de o prezentare a operei eminesciene şi a OMULUI 

MIHAI EMINESCU.  În tot acest timp, copiii talentaţi la 

desen au încercat să transpună pe hârtie mesajul poeziei. În 

creion sau acuarelă, desenele ne-au încântat şi emoţionat, 

artiştii primind şi câte o diplomă. 
Nr. participanţi: peste 100, Exp. carte: 1,  Nr. documente expuse: 35, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 

Indoors: Ada-Roxana Făcăoaru şi  

Clipe târzii ale sufletului meu! 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 12 ianuarie- 1 februarie 

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Ada-Roxana Făcăoaru 

Rezumat: Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii 

Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a găzduit prima 

expoziţie personală de grafică şi pictură - Clipe târzii 

ale sufletului meu! - a bibliotecarei Ada-Roxana 

Făcăoaru. Expoziţia a cuprins lucrări realizate de-a 

lungul anilor şi toate lucrările create pentru copii care 

au dat culoare şi suflet evenimentelor şi programelor 

Secţiei pentru Copii şi Tineret, în perioada 2003 – 2011. 

Nr. de participanţi:  30, Altfel de expoziţii: 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecacopiifocsani.wordpress.com/2011/01/13/redescoperindu-l-pe-eminescu/


indoors 

O zi a împlinirii  - 24 ianuarie 1859 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Locaţie: toate secţiile 
Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa nr. 18.Focşani, 

Şcoala “Alexandru Vlahuţă” Focşani 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” a 

marcat şi în acest an momentul istoric al  Unirii    din 24 

ianuarie 1859 sub Alexandru Ioan Cuza. La toate sediile au 

fost pregătite şi prezentate publicului expoziţii de carte 

veche, documentară şi carte curentă pe tema unirii. 

Locaţie: Sala de Lectură, a Bibliotecii Judeţene, a pregătit şi 

editat pentru public  filmul documentar „O zi a împlinirii  - 

24 ianuarie 1859”. Filmul documentar a fost realizat de 

bibliotecarii: Nicoleta Oprişan, Corina Aiacoboae şi Mariana 

Greculescu, montaj:  Virgil Pătru, înregistrare:  Traian 

Coşoreanu, voce: Dan Băjenaru. Au fost utilizate imagini şi 

texte din colecţiile bibliotecii, filmul având şi o bibliografie a 

documentelor folosite. Coloana sonoră, selectată din Pheonix, 

Hora Unirii şi Cuvântul lui Ion Roată către Divan, întregeşte 

acest film documentar care a fost vizionat la  toate secţiile 

bibliotecii. 

   

 

 

out doors - Moş Ion Roată şi Unirea 

 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret a marcat acest 

eveniment, împreună cu preşcolarii şi cadrele didactice  

la Grădiniţa nr. 18. Au participat Grupa mijlocie B 

„Winnie”(coord. Doina Dima, Luminiţa Turbatu), şi 

Grupa mijlocie C „Îngeraşii”(coord. Alina Brumaru şi 

Lidia Vişcolaş) care au pus în valoare acest eveniment 

prin cântece, poezii. Bibliotecarii au lecturat poveştile 

„Moş Ion Roată şi Unirea” şi „Moş Ion Roată şi Cuza 

Vodă” . În final au dansat cu mic, cu mare, Hora Unirii, 

simbol al acestui eveniment legat de Unirea Principatelor 

Române.  

Nr. participanţi: 35,   Altfel de expoziţii: 1 
 

Locaţie: Filiala Sud a pregătit  un program dedicat 

Unirii,  în colaborare cu Şcoala “Alexandru Vlahuţă” 

cls. a IV- a C. înv. Ion Flotentina. Elevii au vizionat 

filmul documentar „O zi a împlinirii  - 24 ianuarie 1859” 

şi au  ascultat povestiri despre Unire in lectura 

bibliotecarilor.  

Nr. participanţi: 35,  Exp. carte: 1, Altfel de expoziţii: 1, Nr. documente expuse: 25 
 

 



in doors - Documente originale din 

Fondul documentar Leon Kalustian 

Locaţie Sediul Central   

Perioada 24 ianuarie  

Organizator Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” 

Colaboratori/Parteneri: Ioan Codreanu – nepotul 

scriitorului 

Rezumat:  24 ianuarie 2011 marchează 21 de ani de la 

moartea publicistului şi scriitorului Leon Kalustian şi au 

fost  expuse cu această ocazie documente originale din 

Fondul documentar Leon Kalustian: fotografii de 

familie, acte, scrisori, diplome aparţinând acestuia. 

Fondul documentar Leon Kalustian a fost donat Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea de domnul 

Ioan Codreanu, nepotul de soră şi legatarul testamentar a publicistului vrâncean. Expoziţii de carte: 1, 

Documente expuse: 27, Altfel de expoziţii: 1 

 

 

in doors /out doors - Activitate de promovare a 

Proiectului 150 de ani ITALIA  MARE 

Organizatori: Ministerul Educaţiei, al Universităţilor şi al 

Cercetării din Italia, Direcţia Generală a Inspectoratului Şcolar 

Regional Piemonte. 

Colaboratori/Parteneri: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea Ziarul de Vrancea, Monitorul de Vrancea, Corect, 

Adevarul de seara, Radio Dada, TV Atlas,Portal Vrancea, Blog 

Dan Ştefan – Scorpion, Vrancea Media 

Rezumat: au fost invitaţi elevii din comunitatea vrânceană să 

reflecteze asupra unui teme sensibile, “italienitatea”, cu ocazia 

împlinirii a 150 de ani de la proclamarea Unirii Italiei (1861-2011). 

Ambele ediţii au fost coordonate de prof. Diana Pavel, colaboratoare 

a bibliotecii şi iniţiatoare a unei biblioteci în limba română la Milano. 

La prima etapă au participat şcoli din toată lumea iar din România au 

participat 78 de şcoli şi licee,  inclusiv Colegiul Naţional "Edmond Nicolau" Focşani care a primit de la 

organizatorii italieni un Atestat de participare şi o scrisoare de felicitare din partea preşedintelui Italiei, 

Giorgio Napolitano. La a doua etapă,  decembrie 2010 - 30 iunie 2011, au fost invitaţi să participe, elevi cu 

vârste cuprinse între 8 şi 19 ani, din lume şi din Italia, care să propună, plecând de la istoria “italicilor”, un 

exemplu de integrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRUARIE 

 

 

in doors Ziua Siguranţei pe Internet  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Serviciului de Informatică din cadrul 

IPJ Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 

Perioada: 8 februarie 

Colaboratori/Parteneri: Consiliului Local al Tinerilor Focşani, Inspectorul Şcolar Vrancea 

Rezumat: Ziua Siguranţei pe Internet este marcată, în fiecare an, pe data de 8 februarie. Pentru a marca 

această zi, s-a organizat un atelier de dezbatere, în  colaborare cu Inspectorul Şcolar, Secţia pentru Copii şi 

Tineret. La discuţii au fost invitaţi să participe Cornelia Crişan, de la Centrul Zonal de Prevenire a Traficului 

de Persoane Galaţi, reprezentanţi ai Consiliului Tinerilor, reprezentanţi ai liceelor din municipiul Focşani, dar 

şi subinspectorul Dan Trocea, specialist al Serviciului de Informatică din cadrul IPJ Vrancea..   

Nr. participanţi:25, Altfel de expoziţii: 1, Nr. documente expuse: 10 

 

in doors -Constantin Brâncuşi - 135 de ani de la naştere  

Locaţie: Sediul Central 

19 februarie - 135 de ani de la naştere  

Expoziţie comemorativă a sculptorului român Constantin Brâncuţi (19 februarie 1876 - 16 martie 1957), cu 

o contribuţie covârşitoare la înnoirea limbajului şi viziunii 

plastice în sculptura contemporană. Constantin Brâncuşi 

a fost ales postum membru al Academiei Române  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in doors DRAGOBETELE te invită să IUBEŞTI şi 

să CITEŞTI la BIBLIOTECĂ! 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 24 februarie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala Urecheşti, Şcoala Bilieşti, Şcoala 

Gura Caliţei, Şcoala Clipiceşti şi Şcoala Moviliţa 

 Rezumat: Sărbătorirea Dragobetelui, în cadrul parteneriatului “Carte, 

carte, cinste cui te-mparte!”. Acest parteneriat a fost încheiat între 

Secţia pentru Copii şi Tineret şi 5 şcoli din judeţul Vrancea. 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/19_februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1876
http://ro.wikipedia.org/wiki/16_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1957
http://bibliotecacopiifocsani.wordpress.com/2011/02/24/dragobetele-te-invita-sa-iubesti-si-sa-citesti-la-biblioteca/
http://bibliotecacopiifocsani.wordpress.com/2011/02/24/dragobetele-te-invita-sa-iubesti-si-sa-citesti-la-biblioteca/


 

Astfel, aceştia au creat special pentru această ocazie poezii şi eseuri având 

ca temă iubirea. şi au adus un omagiu acestei sărbători tradiţionale 

româneşti, prin creativitatea şi talentul lor. 

Expoziţie de desen: bibl. Ada Roxana Făcăoaru, expoziţie de carte de 

dragoste, din literatura română şi universală. 

 La BIBLIOTECĂ au avut loc lecturi din lirica de dragoste românească şi 

din cărţi de excepţie ale literaturii române şi universale: de la “Tristan şi 

Isolda”, “Romeo şi Julieta” până la “Scrisoare de dragoste” a lui Mihai 

Drumeş sau “Lorelai” a lui Ionel Teodoreanu . 

Nr. participanţi: 115, Exp. carte:1, Altfel de expoziţii:1 
Nr. documente expuse: 65 

 

 

 

in doors / out doors Clubul de Socio-Umane 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Locaţie: Centrul de Limbi Străine, Colegiul Naţional Unirea Focşani 

Perioada: deschidere 21 februarie  

Rezumat:  Centrul de Limbi Străine a lansat  proiectul educativ, care 

a vizat îndrumarea didactică a elevilor, pentru examenul de bacalaureat 

la disciplinele filosofie şi sociologie.  Începând de luni, 21 februarie,  

la Centrul de Limbi Străine, s-a deschis  CLUBUL DE SOCIO-

UMANE, un proiect educativ care s-a adresat elevilor de liceu din 

comunitatea vrânceană.      

            CLUBUL DE SOCIO-UMANE, iniţiat şi coordonat de 

profesorul Adrian Ţiglea, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Judeţene 

Vrancea, a reprezentat un mod de formare intelectuală de specialitate şi 

de socializare a tinerilor umanişti care doresc să urmeze o facultate din 

aria ştiinţelor sociale. Clubul gratuit  s-a desfăşurat  la Centrul de 

Limbi Străine şi la Colegiul Naţional Unirea Focşani şi au fost 

pregătiţi la  disciplinele filozofie şi sociologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nr. participanţi:75  
 

 

in doors / out doors Hai pe net! 

Organizatori: Fundaţia EOS în parteneriat Programul 

Microsoft Unlimited Potential şi ANBPR – Asociaţia 

Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Locaţii: Primăria Focşani, Direcţia de Muncă şi Protecţie 

Socială Vrancea, Sala Multimedia a Bibliotecii Vrancea 

Perioada: 28 februarie – 5 martie 

Colaboratori/Parteneri: Primăria Focşani, Direcţia de 

Muncă şi Protecţie Socială Vrancea 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" 

Vrancea a aplicat în acest an la campania denumită generic 

Hai pe net!  Campania a fost susţinută de Fundaţia EOS în 

parteneriat Programul Microsoft Unlimited Potential şi ANBPR – Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România.  

 

 

 



În perioada 28 februarie – 5 martie, în Focşani, au fost 

deschise două telecentre mobile în  holul Primăriei Focşani şi în 

cel al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Vrancea. două 

centre în bliblioteca un centru la Sala Multimedia  şi unul la 

Filiala Sud , prin care cei interesaţi, au avut acces gratuit la 

internet şi au putut dobândi cunoştinţe despre cum se utilizează, 

cum se deschide o adresa de e-mail, cum se accesează informaţii 

despre legislaţie sau despre alte domenii de care sunt direct 

interesaţi Proiectul a fost adresat celor care nu au deschis niciodata 

un calculator şi care nu au cunoştinţe de utilizare a internetului. Ei 

au beneficiază de sprijinul şi asistenţa  bibliotecarilor pentru a 

accesa aceste informaţii. 

Nr. participanţi 125: Filiala Sud 21, Sala Multimedia 37, 

Primărie 48, Direcţia Muncii 19  

 

in doors - Sondaj de opinie: Părerea dumneavoastră contează 

Începând cu data de 10 februarie Biblioteca Judeţeană a iniţiat 

un sondaj de opinie  la Sediul central, prin care utilizatorii bibliotecii 

au putut să-şi exprime în mod direct părerile despre serviciile oferite 

şi schimbările pe care şi le doresc de la aceasta. 

Prima temă propusă a fost “Penalizări pentru nerestituirea la 

termen: soluţii şi propuneri” Opiniile  au provenit  în totalitate  de la 

utilizatorii bibliotecii, respectiv de la cei care au frecventat biblioteca 

la Sediul Central respectiv Secţia de împrumut la domiciliu adulţi şi 

Secţia periodice. 

 În urma sugestiilor primite şi pentru a veni în întâmpinarea 

solicitărilor publicului Biblioteca Vrancea a decis următoarele:  

- mărirea termenului de împrumut  pentru cărţile din programa 

şcolară cu 2-4 zile peste termenul actual aplicat; 

- mărirea numărului de documente împrumutate cu 2-3 documnente 

peste numărul actual de documente împrumutate, respectiv se vor 

putea împrumuta  5-6; 

- între 1-3 zile nu se vor aplica penalizări pentru nerestituire la 

termen 

 

 
                                                                                                                              Aspecte din Secţia Împrumut 

Secţia Periodice  

 

 



 

MARTIE 

in doors - Să dăruim PRIMĂVARA 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada:1-15 martie 

Colaboratori/Parteneri: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, Colegiul „Al. Ioan Cuza”, 

Liceul Pedagogic„Spiru Haret” şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, Şcoala „Ştefan 

cel Mare”, Şcoala „N. Iorga”, Grădiniţa nr. 2, Grădiniţa nr. 8, Grădiniţa nr. 17, Grădiniţa nr. 18, 

Palatul Copiilor, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna”. 

Rezumat: „Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a marcat venirea primăverii, cu o 

serie de activităţi pe care şi-a propus să le ofere cititorilor. În prag de primăvară, Holul Sediului Central al 

bibliotecii a găzduit Expoziţia de mărtişoare şi felicitări – cu vânzare: Să dăruim PRIMĂVARA!,  realizată de 

preşcolari şi elevi. În urma unui proiect iniţiat de doamna profesor Carmen Carp, aceste mărţişoare au fost 

vândute iar fondurile strânse au fost donate Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni. un 

program realizat de elevi ai Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, coordonaţi de profesor  Vasilof  Marina. 

Colaboratorii  care s-au alăturat acestui scop umanitar au fost : Colegiul „Al. Ioan Cuza”, Liceul 

Pedagogic„Spiru Haret” şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, Şcoala „Ştefan cel Mare”, 

Şcoala „N. Iorga”, Grădiniţa nr. 2, Grădiniţa nr. 8, Grădiniţa nr. 17, Grădiniţa nr. 18, Palatul Copiilor, Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna”. 

Nr. participanţi: 115, Altfel de expoziţii: 2 

 

out doors - Mama – universul meu iubit! 

 

 
Organizator: Secţia pentru Copii şi Tineret a 

Bibliotecii Vrancea  

Locaţie: Hypermarket-ul Carrefour 

Perioada: 28 februarie – 7 martie 2011 

Colaboratori/Parteneri: Hypermarket-ul Carrefour 

Rezumat: Concursul de creaţie literară „Mama – 

universul meu iubit!” iniţiat de Secţia pentru Copii 

şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea şi Hypermarket-ul Carrefour Toate cele 86 de 

lucrări în versuri sau proză, trimise la concurs, din tot 

judeţul Vrancea  au dovedit că acest subiect – MAMA – 

este cel mai creativ şi sensibil pentru mulţi copii şi 

adolescenţi, toţi dovedind talent şi originalitate. Cele mai 

frumoase 5 creaţii literare au fost premiate cu Diplome şi 

premii oferite de Carrefour, iar toţi ceilalţi participanţi au 

primit diplome de participare. 

Nr. participanţi:75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 out doors -  Inaugurare Centre biblionet  

Biblioteca Publică Popeşti şi Biblioteca Orăşenească Odobeşti 

 

Organizatori: Biblioteca Publică Popeşti, Biblioteca Orăşenească Odobeşti, Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Locaţie: Biblioteca Publică Popeşti, Biblioteca Orăşenească Odobeşti 

Perioada: 7 martie 2011 

Rezumat: Primele două biblioteci publice din judeţul Vrancea, Biblioteca Publică Popeşti şi Biblioteca 

Orăşenească Odobeşti au inaugurat noile servicii de acces gratuit la internet din cadrul proiectului Biblionet 

– lumea în biblioteca mea.  

Biblioteca Publică Popeşti a avut parte de oaspeţi de 

onoare de la Fundaţia IREX România în persoana Domnului 

Director General Paul Andre Baran, împreună cu Ionela 

Sîrbu - Asistenta domniei sale, Natalia Marţian – Office 

Assistant, domnul Ion Buga, Mihaela Vlad-Coordonator 

Regional Training şi Bogdan Tache-Coordonator Regional, 

de asemenea din partea Consiliului Judeţean Vrancea, au 

participat  Domnul Vicepreşedinte Dragoş Petruţ Bârlădeanu 

şi Domnul Consilier Cătălin Daniel Ocheşelu, care au sprijinit 

şi au fost alături de Biblioteca Judeţeană Vrancea încă de la 

aplicarea întregului program Biblionet, reprezentanţi ai 

Consiliului Local din comuna Popeşti, Domnul Primar 

Nicolae Ciocănel, cadre didactice, elevi, locuitori ai comunei, 

mass media locală. 

 În acelaşi cadru festiv, cu aceiaşi invitaţi distinşi de la IREX şi Consiliul Judeţean Vrancea s-a 

desfăşurat şi inaugurarea noilor servicii la Biblioteca Orăşenească Odobeşti, unde au luat cuvântul 

Managerul Casei de Cultură Valentin Romeo Muscă în cadrul căreia se află biblioteca, Domnul Primar Daniel 

Nicolaş precum şi reprezentanţi ai Consiliului Local, cadre didactice, elevi şi locuitori ai oraşului. Holul Casei 

de Cultură a găzduit vizionarea unui film documentar despre oraşul Odobeşti. Biblioteca Orăşenească 

Odobeşti a primit în cadrul programului Biblionet 4 calculatoare şi echipamente IT în valoare de 3600 de 

dolari la care se adaugă softul aferent. 

 Acestea au fost  primele două inaugurări din cele 17 biblioteci publice ale judeţului nostru care au 

intrat şi primit calculatoare din cadrul programului Biblionet. 

Nr. participanţi: 130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



in doors -   A doua şansă pentru viaţă 

Organizator: Colegiul Naţional Al. I. Cuza 

Locaţie: Secţia  pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 10 Martie 

Colaboratori/Parteneri: Centrul Sfânta Maria din Goleşti, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

şi Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Focşani, 

Hipermarketul Carrefour 

Rezumat: Tinerii infectaţi cu virusul HIV din Centrul 

Sfânta Maria din Goleşti  şi voluntarii din Colegiul Naţional 

Al. I. Cuza  s-au întâlnit, sub semnul prieteniei, la sediul 

Secţiei pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.  

Acolo s-a desfăşurat o altă etapă a proiectului A doua şansă 

pentru viaţă, iniţiat de prof Teodora Bentz, dar având parteneri 

de suflet: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Vrancea şi Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Focşani. Tinerii infectaţi cu virusul imuno-

deficitar au uitat de singurătate, au vorbit despre pasiunile lor, 

au urmărit filmuleţe comice, au cântat alături de prietenii lor de 

liceu. Acest proiect şi-a propus conştientizarea de către elevi a 

importanţei voluntariatului pentru comunitate şi implicarea 

activă în ajutarea unei categorii defavorizate, precum şi 

obţinerea unor efecte psihologice pozitive asupra tinerilor de la 

Centrul “Sf. Maria” din Goleşti. 

 Nr. participanţi: 29 

 

 out doors - Lansare revistă  “Cartea albinuţelor în rime şi culori” 

Perioada:  martie 

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Focşani  şi 

Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Rezumat: Lansarea revistă “Cartea albinuţelor în rime şi 

culori”, în cadrul parteneriatului educaţional “În lumea 

minunată a cărţilor” încheiat între Grădininiţa cu P.P. Nr. 17 

Focşani şi Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Bibliotecarele Secţiei pentru 

Copii şi Tineret au participat la acest eveniment derulat la 

Grădiniţa Nr. 17, unde preşcolarii Grupei pregătitoare step by step “Albinuţele” coordonaţi au dăruit 

bibliotecii şi mămicilor acest volum realizat de ei, cu migală şi talent. Copii au ascultat “Legenda 

Mărţişorului” în lectura bibliotecarei Margareta Tătăruş. 

Nr. participanţi: 35 

 

 

 

 



out doors 

Inaugurarea  Centrului Biblionet din 

comuna Jariştea 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea,  Biblioteca Publică Jariştea 

Locaţie: Biblioteca Publică Jariştea 

Perioada: 14 martie 

Rezumat: Inaugurarea  Centrului Biblionet din comuna 

Jariştea, una din cele 17 biblioteci publice ale judeţului 

Vrancea dotate cu echipamente IT donate de IREX. Au 

participat autorităţi locale publice, bibliotecari, mass -media locală.. Evenimentul a avut loc în sediul 

Bibliotecii Publice Jariştea. Din decembrie 2010, Biblioteca Publică Jariştea a beneficiat prin Programul 

Biblionet, de 4 calculatoare  şi echipamente IT în 

valoare de 3600 dolari.  

Nr. participanţi: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in doors - Pictură pe evantaie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Locaţie: Sediul central 

Perioada: 9 martie – 25 martie 

Colaboratori/Parteneri: pictor Octavian Ovidiu Opaiţ.  

Rezumat: Biblioteca a găzduit în Holul Sediului Central 

expoziţia de Pictură pe evantaie realizată de pictor Octavian 

Ovidiu Opaiţ.. Cu această ocazia, publicul a putut face o scurta 

incursiune in lumea artei reprezentative coloristicii delicate si a 

liniei de contrast a universului cromatic cu caracter 

oriental. Au fost prezenţi elevi prof 

Nr. participanţi: 60, Altfel de expoziţii:1,  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

in doors -Teatrul, oglinda realităţii  

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 25 martie 

Colaboratori/Parteneri: Şcolii „Duiliu Zamfirescu” Focşani 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat la Secţia pentru Copii şi Tineret o 

acţiune pentru a sărbători Ziua Internaţională a Teatrului. Sub titlul „Teatrul, oglinda realităţii”, elevi ai 

Şcolii „Duiliu Zamfirescu” Focşani coordonaţi de doamna profesor Pompilia Bărbosu au pregătit scene de 

teatru şi de improvizaţie teatrală. “Micii actori” au demonstrat că teatrul este o sursă de divertisment şi 

inspiraţie care are puterea de a uni sufletele, minţile artiştilor şi spectatorilor.A fost o lecţie de educaţie, prin 

teatru şi cu teatru 

Nr. participanţi: 25, Exp. carte:1, Altfel de expoziţii:1, Nr. documente expuse 35 

 

 

 out doors Programul de Training pentru Lideri şi Inovatori al  

Centrului Mortenson din Statele Unite ale Americii 

Perioada:17 martie – 17 aprilie 

Margareta Tătăruş, coordonator al Secţiei pentru 

Copii şi Tineret din cadrul Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu“ din Focşani, s-a numărat printre cei 15 bibliotecari 

români care au fost selectaţi să participe la Programul de 

Training pentru Lideri şi Inovatori al Centrului Mortenson 

din Statele Unite ale Americii. Programul a vizat îmbunătăţirea 

activităţii şi colaborării dintre bibliotecari şi s-a derulat prin 

Centrul Mortenson pentru Programe Internaţionale de Formare a 

Bibliotecarilor cu sprijinul Fundaţiei Bill&Melinda Gates. 

Bibliotecara Margareta Tătăruş, împreună cu alţi 14 

bibliotecari din diverse judeţe ale ţării, a experimentat serviciile 

oferite în cele mai bine cotate biblioteci din Statele Unite 

ale Americii, chiar peste ocean. Programul s-a va 

desfăşurat în perioada 17 martie – 17 aprilie 2011, la 

Biblioteca Universităţii Illinois, cunoscută drept una dintre 

cele mai mari biblioteci academice ale unei universităţi 

publice de pe teritoriul Statelor Unite. Reprezentanţii 

Centrului Monterson au vizitat, către finele anului 2010, 

mai multe biblioteci publice din România, pentru a le 

cunoaşte mai bine caracteristicile şi pentru a adapta 

programul de pregătire din Statele Unite la specificul lor. 

Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene 

„Duiliu Zamfirescu” a fost inclusă în acest program de 

vizitare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



in doors Ziua Internaţională a meteorologiei 

  

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Locaţie: Sediul central 

Perioada:23 martie 

Colaboratori/Parteneri: consilierul psihologic Popa 

Anne – Marie, Grupul Şcolar „G.G. Longinescu”  

Rezumat: La nivel internaţional, 23 martie este „Ziua 

Mondială a Meteorologiei”  moment pe care Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea l-a marcat 

printr-un atelier pe tema „Meteorologie  fără frontiere”. 

Pentru acest eveniment biblioteca a pregătit pentru public o 

expoziţie de carte din care amintim titlurile: Meteorologie 

populară - obiceiuri şi credinţe, Meteosensibilitatea, 

Meteorologie fără formule, Meteorologie şi drumeţie, 

Omul şi clima – teorii şi scenarii. 

Activitatea de educaţie ecologică a fost moderata de consilierul psihologic Popa Anne - Marie care, 

alături de invitaţi, a dezbatut teme legate de meteorologie.  Simion Nataşa profesor la Grupul Şcolar G.G. 

Longinescu Focşani, a făcut o prezentare a metodelor de economisire a energiei şi a efectelor poluării 

atmosferice ce se reflectă in mod direct asupra noastră prin încălzirea globală. În 2011,  România şi întreaga 

lume a sărbătorit Ora pământului pe 26 Martie, când biblioteca a invitat comunitatea locală să  participe la 

acest proiect mondial  

Nr. participanţi:25, Exp. carte:1,Altfel de expoziţii:1,Nr. documente expuse 25 
 

 

in doors - Ziua Internaţională a Poeziei la bibliotecă 

 

Organizator:  Biblioteca  Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Locaţie:Sala de lectură 

Perioada: 21 martie 

Colaboratori/Parteneri: Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu”, Colegiului 

Naţional „Al. I. Cuza”  

Rezumat: Ziua Internaţională a Poeziei. Cu acest prilej instituţia noastră a 

găzduit lansarea volumului de poezie „Lacrima iubirii” - autor Gheorghe 

Andrei Neagu, apărută la Editura  Rawexcoms, Bucureşti 2010.  

Scriitorului Gheorghe Andrei Neagu, fondator al publicaţiilor Jurnalul de 

Vrancea, Gazeta Vrânceană, Oglinda Moldovei şi Oglinda literară şi nu în 

ultimul rând Preşedinte al 

Asociaţiei Culturale 

„Duiliu Zamfirescu” şi 

deţinător a unor premii 

importante pentru literatură 

şi profesionalism cultural. 

Lansarea a fost urmată de un moment poetic realizat de 

elevi ai Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” Focşani, sub 

coordonarea doamnei profesor Ana – Maria Cornilă 

Norocea şi a consilierului educativ Melania Pătrăşcanu.  

 

 

 

 

 



 

 

Alături de bibliotecă au sărbătorit Ziua Internaţională a 

Poeziei bibliotecari comunali, scriitori vrânceni şi cititori. 

În acelaşi context toate secţiile bibliotecii au pregătit, 

pentru public, expoziţii de carte din lirica internaţională. 

Nr. participanţi:35, Exp. carte: 4, Altfel de expoziţii: 2, 
Nr. documente expuse: 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in doors Ziua păsărilor 

 

Organizator: Bibliotecii  Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Filiala Sud 

Perioada: 30 martie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala  „Nicolae  Iorga” Focşani, 

Rezumati Pentru ornitologi, prima zi a lui aprilie înseamnă 

Ziua Păsărilor. Sărbătorită,  mai ales în perioada interbelică, 

Ziua Păsărilor a fost “reinaugurată” din 1993,. Filiala Sud a 

fost gazda sărbătoririi acestui eveniment, la care au participat 

elevii  clasei  a II-a B,  de la  Şcoala  Nicolae  Iorga şi 

biblioteca şcolară  însoţiţi de. Copiii  au vizionat câteva 

prezentări despre importanţa ocrotirii păsărilor, specii pe cale 

de dispariţie, au luat parte la un concurs de recunoaştere a unor 

specii de păsări din ţara noastră, au recitat poezii şi au aflat 

diverse curiozităţi din lumea păsărilor. 

Nr. participanţi:26, Exp. carte:1, Altfel de expoziţii: 1, Nr. documente expuse:18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRILIE  

 

in doors  

Ziua internaţională a cărţii pentru  

copii şi tineret la bibliotecă 

 

 

Organizator: biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret, Sediul Central 

Perioada: 1 aprilie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala „Ştefan cel Mare” 

Focşani, Grădiniţa nr. 17 Focşani 

Rezumat: În întâmpinarea acestui eveniment, Secţia pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene a pregătit 

pentru public: expoziţii de carte veche şi curentă din literatura pentru copii şi tineret. Bibliotecara Roxana 

Făcăoaru a pregătit pentru micii cititori o expoziţie de desene, intitulată Carte pentru inimă de copil.  

Elevi ai clasei a II-a B, de la Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani, coordonaţi de înv. Mogda Mariana, 

au intrat în universul poveştilor prin intermediul personajelor cunoscute de ei şi au demonstrat că îmbogăţirea 

vocabularului se face prin lectură De la Grădiniţa nr. 17 Focşani, copiii grupei Mare Pregătitoare, coordonaţi  

de doamnele profesor Moraru Clara şi Sandu Liliana,  au expus desene inspirate din lumea basmelor şi au 

prezentat un program artistic.Cum  scopul  acestei zile este de a însufleţi dragostea de carte şi de a îndrepta 

atenţia copiilor şi tinerilor către lectură, Secţia 

Împrumut Adulţi a pregătit o expoziţie de carte: Eşti 

ceea ce citeşti!,  care a cuprins cele mai solicitate 

titluri de carte de către  publicul adolescent. 

Nr. participanţi: 57, Exp. carte:1, Altfel de 

expoziţii:1, Nr. documente expuse: 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

in doors / out doors 

Arte (Co)mbinate cu, despre şi printre cărţi 

Organizatori: Secţia Naţională IBBY (Consiliul Naţional al Cărţii 

pentru Copii şi Tineret), Uniunea Editorilor din România, Biblioteca 

Judeţeană  Vrancea 

Locaţia: Centrul de Limbi Străine, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

Colaboratori/Parteneri: Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Colegiul 

Naţional „Al. I. Cuza”, Colegiul Tehnic  “Gh. Asachi” 

Rezumat:De Ziua Internaţională a Cărţii, Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea a provocat tinerii la dialoguri cu şi 

despre carte, într-o manieră nouă, artistică şi plină de imaginaţie. 

La invitaţia Secţiei Naţionale a IBBY (Consiliul Naţional al Cărţii pentru 

Copii şi Tineret), care funcţionează sub egida Uniunii Editorilor din 

România, şi care are drept obiectiv promovarea cărţii şi lecturii în rândul 

tineretului, Sala de lectură şi Centrul de Limbi Străine au organizat 

activitatea ARTE (CO)MBINATE. 

Timp de 4 ore au fost dialoguri  pe tema cărţii pentru copii şi tineret, cu 

30 de elevi care ne-au demonstrat şi ne-au convins că merită şi trebuie să 

citim mereu, că lectura adevărată nu moare şi nici nu va fi înlocuită cu 

internetul şi televizorul.  

 

A fost un maraton al dezbaterilor cu elevii clasei a IX-a de 

la Liceul Pedagogic “Spiru Haret” şi Liceul “Gh. Asachi” 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” din Focşani, moderat de 

prof. Adriana Măimăscu. Bibliotecarii Nicoleta Oprişan, 

Adrian Ţiglea, Corina Aiacoboae, Irimiţa Gogu, Mariana 

Greculescu i-au provocat să discute liber despre carte, 

preferinţe lectoriale, argument pro şi contra cărţii şi lecturii. 

o lecţie de (Co)mbinare a Artelor: arta oratorică, arta 

lectorială şi arta fotografică. 

Nr.part :90 ,  Exp de carte1, Altfel de expoziţii:2 

 

 

 

 

 

 

 

Centenarul Emil Cioran a fost marcat pe 8 aprilie  la 

Sala de lectură a Bibliotecii Judeţeană, prin 

organizarea unei expoziţii de carte, citate şi imagini. 

Exp de carte1,  Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 

 



 

 

in doors / out doors Săptămâna Naţională a Bibliotecilor 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  Vrancea 

Locaţie:Toate secţiile 

Perioada: 23-30 aprilie 

Colaboratori/Parteneri: 

Nr. participanţi: 250, Exp. carte:4,  Altfel de expoziţii:4, Nr. documente expuse:235 
Rezumat:Biblioteca Judeţeană „DUILIU 

ZAMFIRESCU” Vrancea, a marcat şi în acest an 

Săptămâna Naţională a Bibliotecilor printr-un 

program ce a reunit bibliotecari, scriitori, cititori şi 

colaboratori.  

Având ca motto: "Înlăuntrul nostru suntem la 

fel, cultura este singura care face diferenţa" 

(Confucius), bibliotecarii au încercat să surprindă, şi în 

acest an, pe toţi cei ce au păşit  în bibliotecă, în  această 

săptămână, participanţii la manifestări şi utilizatorii, cu 

inedite expoziţii de carte. 

Sala de lectură, Centrul de Limbi Străine : 

Cartea – Drum spre cunoaştere 

Secţia pentru Copii şi Tineret : 

Cartea, punte peste timp 

Secţia Împrumut Adulţi: 

Biblioteca - repere profesionale, Amfiteatrul 

lecturii 

                      Filiala Sud: 

              Întâlnire cu o carte 

Astfel, programul a debutat, miercuri – 27 

APRILIE, la Secţia pentru Copii şi Tineret, cu o 

întâlnire între Bibliotecari şi cărţi – lecturi preferate, lecturi povestite şi vernisajul Expoziţiei de pictură  : 

„Cartea, punte peste timp” realizată de bibliotecara Roxana Făcăoaru. 

Joi, 28 APRILIE, la Sediul Central,  a avut loc  lansarea cărţii VITRALII PATINATE: (ÎN)semne 

ale cărţii vechi româneşti, autor: Teodora Fîntînaru, apărută la  Editura Andrew, Focşani, 2010. Cartea  s-a 

lansat în prezenţa dl. Ioan Adam, prefaţator al cărţii, doctor în filologie, critic şi istoric literar. 

 Ziua de vineri, 29 aprilie, a fost rezervată unui Colocviu cu tema Realităţi şi realizări profesionale 

2010 găzduit de Sala de Lectură. Programul a cuprins prezentările: 

- Repere statistice: prezentare bibl. Claudia Hanganu 

- Repere culturale: prezentare bibl. Olaru Maria-Cristina 

- Ghid Biblioturism - Proiect: prezentare bibl. Crăciun 

Veronica 

- America, Training pentru Lideri si Inovatori: 

prezentare bibl. Margareta Tătăruş 

 

 

 

 

 



În aceeaşi zi, Filiala Sud a găzduit manifestarea numită 

Întâlnire cu o carte -  coordonată de prof Liliana Niţu şi  

bibliotecara Adriana Măciucă  de la Şcoala “Nicolae Iorga” 

Focşani., în centrul cărora au fost bibliotecarul, biblioteca,  

cititorul şi cartea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

MAI 

in doors Cărţi pentru Germania de la vrânceni 

 

 Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a continuat seria donaţiilor 

de carte către biblioteci din străinătate. 

Biblioteca Românească din Nurnberg, 

Germania, a primit peste 100 de exemplare prin 

proiectul Cărţi pentru Germania. 

La invitaţia doamnei Liliana Moldovan, 

directorul onorific al Bibliotecii Româneşti „Ion 

Minulescu” din Nurnberg, Germania, Biblioteca 

Judeţeană Vrancea şi-a arătat disponibilitatea şi 

interesul de a participa cu o donaţie de carte pentru 

a sprijini comunitatea de români din Nurnberg.  

Pentru acest proiect Biblioteca Judeţeană 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin Centrul de limbi 

străine, coordonat de bibliotecar Ana Maria 

Cătănoiu a cooptat parteneri locali, care au donat peste 

100 de exemplare de carte, din domeniile solicitate: 

Comunitatea evreiască din Focşani - coordonată de 

preşedintele Mircea Rond, Biblioteca de weekend 

Şerbeşti Vidra -  coordonată de Doina Stratton-Andrieş, 

Şcoala Bordeasca Veche prin elevii îndrumaţi de prof. 

Steluţa Bătrînu, Asociaţia Culturală „Duiliu 

Zamfirescu”, director Gheorghe Neagu, şi Biblioteca 

Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 

                                                     in doors 

Cartea prietena mea 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Filiala Sud 

Perioada: 1-13 mai 

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa nr.1Focşani, 

Şcoala N. Iorga Focşani 

Rezumat: În această săptămâna, Filiala Sud a 

Bibliotecii Judeţene Vrancea a fost gazda a doua 

expoziţii cu tema principală este primăvara. Una din 

expoziţii intitulată Gânduri de primăvară a fost  

realizată de copiii din grupa mare pregătitoare de la 

Grădiniţa nr.1 din Focşani aflaţi sub îndrumarea 

doamnelor educatoare Nicoleta Avram şi Violeta 

Gîsculescu din Proiectul educaţional dintre grădiniţă şi 

bibliotecă Cartea prietena mea. 

Cea de-a doua expoziţie Primăvara prin ochi de copil a fost realizată de elevii clubului de abilităţi practice 

Mâini de aur de la Şcoala N. Iorga din Focşani, îndrumator doamna învăţătoare Nicoleta Angheluţă şi doamna 

bibliotecară Adriana Măciucă (proiectul educaţional Lumea minunată a cărţii.) 

Nr. participanţi:27,Exp. carte:32, Altfel de expoziţii:Nr. documente expuse: 
 

 

 



 

in doors  Europa – casa noastră! 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 9 mai 

Colaboratori/Parteneri: DGASPC Vrancea, Centrul 

Educaţional de Zi  

Rezumat: Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a organizat cu ocazia Zilei Europei 

o acţiune cu şi pentru copiii de la Centrul Educaţional de Zi din 

cadrul DGASPC Vrancea. Astfel,  copiii ce frecventează Centrul 

Educaţional de Zi Focşani au ascultat cu mult interes Legenda 

Europei de Alexandru Mitru, în lectura Margaretei Tătăruş, 

coordonator al 

Secţiei pentru Copii a 

Bibliotecii, au 

călătorit virtual prin 

Bruxelles, au 

„vizitat“ instituţiile europene, au ascultat imnul Uniunii 

Europene şi au aflat o mulţime de lucruri despre ţările care 

compun UE. Deosebiţi de încântaţi de cele aflate în timpul 

petrecut la Bibliotecă, copiii au fost interesaţi despre cum să 

împrumuta cărţi de la sediul instituţiei. Biblioteca  a adus acestor 

copii informaţii interesante şi inedite despre Uniunea Europeană, 

pentru a înţelege mai bine conceptul de apartenenţă la 

Comunitatea Europeană şi pentru a cunoaşte mai bine cultura şi 

oamenii alături de care trăim. 

Nr. participanţi: 17, Exp. carte:1, Altfel de expoziţii:1,  

Nr. documente expuse:32 

 

 

in doors „Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi“ 

 

Organizator: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 

Perioada: 25 mai 

Nr. participanţi: 15, Altfel de expoziţii:1 

Rezumat: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Vrancea a organizat, la  Secţia pentru Copii şi 

Tineret   un atelier de dezbatere  pentru a 

marca ziua de 25 mai, „Ziua Internaţională a 

Copiilor Dispăruţi“. Scopul acestui eveniment 

a fost  direcţionarea atenţiei comunităţii asupra 

importanţei problematicii copiilor dispăruţi, 

răpiţi sau exploataţi sexual şi implicarea 

bibliotecii în aceste probleme reale ale 

comunităţii.  

 

 

 

 

http://bibliotecacopiifocsani.wordpress.com/2011/05/06/europa-casa-noastra/


in doors Basmul de ieri, de azi şi de mâine -  la bibliotecă 

 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 30 mai 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala Urecheşti, Şcoala 

Clipiceşti, Şcoala Gura Caliţei, Şcoala Bilieşti şi Şcoala 

Moviliţa 

Rezumat: Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii 

Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat 

evenimentul “Basmul de ieri, de azi şi de mâine”. 

  

În cadrul parteneriatului “Carte, carte, cinste 

cui te-mparte!” elevi ai şcolilor din Urecheşti, 

Clipiceşti, Gura Caliţei, Bilieşti şi Moviliţa, din 

judeţul Vrancea au dezbateâut la bibliotecă de ce este 

important basmul, cine mai scrie basme şi cât de 

importante sunt basmele pentru copilărie.  

Coordonaţi de doamnele profesoare de limba 

şi literatura română şi de bibliotecari au călătorit în 

lumea minunată a basmelor create de ei şi de toţi cei 

care au construit în sufletele noastre ideea că binele 

învinge răul şi ne-au călăuzit paşii în a descoperi fascinanta putere a eroilor şi a curajului de a ne face viaţa 

mai bună şi mai frumoasă. Expoziţia de cărţi cu basme şi poveşti româneşti şi din literatura universală, 

împreună cu expoziţia de desene realizate de copii, cu personajele preferate,  au contribuit în egală măsură la 

atmosfera de poveste din bibliotecă.  

Nr. participanţi:27, Exp. carte:1,  Nr. documente expuse:25, Altfel de expoziţii:1 
 

in doors / out doors Expoziţie – concurs „TERRA, SUNTEM COPIII TĂI!” 

Organizator: Grădiniţa cu program prelungit nr.1,  

Biblioteca Judeţeana Vrancea 

Locaţie: Filiala Sud 

Perioada: 28 mai 
Colaboratori/Parteneri: Filiala Sud – Focşani, 

Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic 

„Simion Mehedinti”, Şcoala „Nicolae Iorga”, 

Gradinita Nr. 13,  Agenţia pentru Protecţia 

Mediului 

Rezumat: Grădiniţa cu program prelungit nr.1 din 

Focsani a organizat sesiunea de comunicari stiintifice 

„SALVATI BIODIVERSITATEA TERREI!” si 

expozitia - concurs„TERRA, SUNTEM COPIII TĂI!, 

aflata la a II a editie, in parteneriat cu BIBLIOTECA 

Judeteana „Duiliu Zamfirescu” – Filiala Sud – Focsani, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic „Simion 

Mehedinti”, Scoala „Nicolae Iorga” Focsani, Gradinita Nr. 13, Focsani, Agentia pentru Protectia Mediului si  

alti parteneri. Nr. participanţi: 32, Exp. carte: 1, Altfel de expoziţii: 1, Nr. documente expuse: 32 
 



 

            in doors  

Întâlnire de lucru  cu reprezentanţi ai forului 

tutelar şi ai Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului 

Judeţean Vrancea. Au fost prezenţi: Vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean - dl. Mircea Diaconu, d-na Georgeta 

Vioreanu, Directorul Teatrului Municipal „Mr. Gh. Pastia”-  

dl. Sorin Francu, dl. Adrian Atarcivov – profesor. În urma 

acestei întâlniri au fost generate idei de proiecte (Lecturi 

publice) şi de promovare a culturii la nivel judeţean, idei ce  

s-au pus deja în practică în 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

out doors 

Săptămâna naţională a 

voluntariatului 

 

Organizator: Asociatia "Rom pentru Rom" Panciu 

Locaţie: Parcul Bălcescu 

Perioada: 15 mai 

Colaboratori/Parteneri: Biblioteca Judeteana Vrancea, 

Centrul de Zi "Danut" Brosteni, Asociatia "Speranta 

Andradei", Asociaţia educatoarelor Filiala Vrancea, 

Fundatia "Pro Armonia", Asociatia pentru Dezvoltare 

Durabila "Focul Viu", Crucea Rosie, Gradinita nr. 1 

Panciu si Casa de Cultura Panciu. 

 

Rezumat: Parcul Bălcescu din Focsani, Asociaţia "Rom pentru 

Rom" din Panciu a lansat "Ghidul oportunitatilor de 

voluntariat din Vrancea", cu ocazia "Săptămânii naţionale a 

voluntariatului"., ghid în care Biblioteca Judeţenă Vrancea 

este prezentă alături de alte instituţii publice si private care 

colaborează  cu voluntari  

 

Voluntarii italieni ai asociaţiei au dăruit baloane, au cântat, au 

pictat copiii, spre bucuria celor care s-au aflat la plimbare. 



  Cei care s-au oprit la standuri au primit ghidul oportunităţilor de voluntariat şi pliante din partea fiecărei 

instituţii cu deschidere spre activităţile de voluntariat. Printre institutiile care s-au aratat interesate s-au 

numărat Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu"Vrancea, Centrul de Zi "Danut" Brosteni, Asociatia 

"Speranta Andradei", Fundatia "Pro Armonia", Asociatia pentru Dezvoltare Durabila "Focul Viu", 

Crucea Rosie,  Gradinita nr. 1 Panciu si Casa de Cultura Panciu, Asociaţia educatoarelor Filiala 

Vrancea. 

Nr. participanţi: 150, Exp. carte:1, Nr. documente expuse: 58 

 

 

 
 

 

 

 

in doors Lucian Blaga - expoziţie 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sala de lectură 

Perioada: mai  

Rezumat: Lucian Blaga  

Expoziţie comemorativă la 50 de ani moartea poetului Lucian Blaga  

Sala de Lectură 

Exp. carte: 1, Altfel de expoziţii: 1, Nr. documente expuse: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IUNIE 

Program/in doors :1 iunie  Ziua internaţională a copilului  

 

 

 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: toate secţiile 

Perioada:1-2 iunie 

Nr. participanţi: 82 
Exp. carte:1  

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. documente expuse: 36 

Secţia pentru Copii şi Tineret  

 DEZVELIREA BUSTULUI 

OANEI – DIANA RENEA 

        

Membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2000. 

(2 dec.1968 - 4 febr. 2010).Monumentul a fost realizat de 

artistul plastic Gabriel Tăicuţu profesor la Liceul de Arte 

Plastice „Gh. Tattarescu” şi a fost amplasat  în faţa 

sediului Secţiei pentru Copii şi Tineret. 

   La acest eveniment au fost prezente oficialităţi, 

bibliotecari, elevi, cadre didactice, voluntari, şi 

colaboratori ai bibliotecii. Evenimentul a fost urmat de 

lansarea volumului de poezie al scriitoarei Oana Diana Renea „Întuneric şi lumină”, ediţia a II – a şi de un 

moment liric Poezii pentru copii,  realizat de elevi ai Şcolii nr.7 Focşani, coordonaţi de învăţătoarea 

Huzuneanu Valentina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Proiect Aventură, cunoaştere şi mister la Bibliotecă  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 

Perioada: 1 iunie 

Colaboratori/Parteneri: Consiliul Judeţean Vrancea, 

Şcoala „Duiliu Zamfirescu”,  Şcoala Populară de Artă, 

Liceul Pedagogic „Spiru Haret”   

Nr. participanţi: 115 
Exp. carte: 3, Nr. documente expuse: 64 Altfel de 

expoziţii: 2 

Rezumat:Programul zilei de 1 iunie a continuat la Secţia 

pentru Copii şi Tineret. Evenimentul „1 IUNIE – 

AVENTURĂ, CUNOAŞTERE, MISTER – LA 

BIBLIOTECĂ” a  avut ca protagonişti ai vânătorii de 

comori, elevi ai Şcolii „Duiliu Zamfirescu” Focşani, coordonaţi de dna prof. Pompilia Bărbosu. Atmosfera a 

fost  întregită de elevi ai Şcolii Populare de Artă - clasa de orgă, coordonaţi de prof. Dumitru Ivan şi de  

trupa de majorete a Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Focşani. 

Voluntarii Secţiei pentru Copii şi Tineret au coordonat  concursurile şi jocurile în aer liber, 

cântecele şi dansurile.  

 În organizarea evenimentului a fost alături de noi Consiliul Judeţean Vrancea, care a oferit 

participanţilor puzzle-uri şi materiale promoţionale din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Vrancea”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.          

Dulciurile şi sucurile au fost oferite de Hypermarket-ul Carrefour Focşani şi Frutti Fresh Buzău, 

colaborari permanenţi ai  Bibliotecii Judeţene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Holul Sediului Central 

 ATELIERUL FANTEZIEI: QUILLING  

 expoziţie şi demonstraţie practică 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada:2 iunie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala Nr. 2 Mărăşeşti 

Nr. participanţi: 25 
Altfel de expoziţii: 2 

Rezumat:Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, a găzduit   în  Holul Sediului Central, 

vernisajul expoziţiei de lucrări realizate în tehnica 

quilling, eveniment organizat de bibliotecă în 

colaborare  cu  Scoala Nr. 2 Mărăşeşti -  prof. dr. 

Anca Opaiţ, profesor de limba si literatura româna. 

 

 

 

Acest vernisaj s-a transformat într-un atelier de 

lucru, unde copiii şi-au demonstrat talentul în faţa 

invitaţilor şi a cititorilor bibliotecii. Pentru aproape trei 

ore, holul bibliotecii  animat de copii,  veselie, culoare 

şi  talent a devenit neîncăpător. Ei au fost încurajaţi în 

demersurile lor creatoare de cele două doamne profesor 

Georgeta Iordache şi Mariana Dascălu cu suflet de 

artist. Directorul Şcolii cu cls. I-VIII Mărăşeşti, d-na 

Mirela Lorelai Novetschi,  a fost prezentă şi a felicitat 

copiii pentru entuziasmul de care dau dovadă în  această 

tehnica a quilling-ului care solicită multă migală. 

Profesorul Octavian Ovidiu Opaiţ a mulţumit 

doamnelor profesoare  pentru faptul că îndreaptă atentia 

copiilor şi spre arta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de lectură MAGIA COPILĂRIEI: Expoziţie de desene 

realizate de elevi ai Colegiului Naţional „Al. I Cuza”sub 

îndrumarea prof. Traian Mengher şi elevi ai Şcolii  nr. 2 

Mărăşeşti coordonaţi de prof. Bălan Petruţa. 

 

 

 



 

in doors  Activitate Metodică - iunie 

 
                                                                                     

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea, Filiala 

ANBPR Vrancea 

Locaţie:Sala de lectură 

Perioada:6 iunie  

Nr. participanţi: 23 
Rezumat: Întâlnirea a făcut parte din seria 

întâlnirilor profesionale organizate de instituţia 

noastră şi Filiala ANBPR Vrancea Din programul 

acestei zile:  

 Prezentare Margareta Tătărus America, Training 

pentru Lideri si Inovatori, 

   Florin Micu Iliescu- Inspectoratul pentru 

cultura: Donaţie,   

 conf. univ. dr. Costică Neagu: Prezentarea activităţii editoriale a  ASOCIAŢIEI ”Simion Mehedinţi,  

Donaţie”,  

 bibliotecar metodist Crăciun Veronica - Criterii de selecţie 

 

 

in doors Românaş şi româncuţă 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  Vrancea. 

Locaţie: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Perioada: 7 iunie 

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa cu P.P. Nr. 18 

Rezumat: Secţia pentru Copii şi Tineret a găzduit 

evenimentul “Românaş şi româncuţă” organizat în cadrul 

parteneriatului “Daruri de preţ de la străbuni”, încheiat 

între Grădiniţa cu P.P. Nr. 18 Focşani şi Biblioteca 

Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

Preşcolarii Grupei “Îngeraşilor” coordonaţi de 

doamnele educatoare Doina Dima şi Luminiţa 

Turbatu au cântat şi dansat româneşte, în grădina 

Secţiei pentru Copii şi Tineret. Micuţii  au demonstrat 

părinţilor, bunicilor şi bibliotecarilor că tradiţia şi 

obiceiul românesc vor dăinui prin ei şi că nici un efort 

nu este prea mare pentru valorificarea şi promovarea 

acestora. 

Nr. participanţi:73, Exp. carte:1, Nr. 

documente expuse: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proiect/in doors Eminescu, bibliotecar 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  Vrancea 

Locaţie: toate secţiile 

Perioada: 15 iunie 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a comemorat în 

acest an pe data de 15 iunie -  122 de ani de la moartea poetului naţional 

Mihai Eminescu, socotit de critica literară drept cel mai important scriitor 

romantic din literatura română, supranumit şi "luceafărul poeziei româneşti".  

Pentru acest eveniment  colectivul de bibliotecari ai Sălii de Lectură 

a pregătit o prezentare PowerPoint având titlul  - Eminescu, bibliotecar. 

Această prezentare a rulat în toate secţiile bibliotecii şi a fost trimisă prin e-

mail tuturor utilizatorilor şi colaboratorilor Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, din ţară şi din străinătate.  
Începând cu 15 iunie, la toate sediile bibliotecii au fost pregătite 

pentru public  expoziţii de carte din opera scriitorului şi expoziţii în imagini, 

citate şi fotografii reprezentative din viaţa poetului Mihai Eminescu. 

Exp. carte: 4, Altfel de expoziţii: 4, Nr. documente expuse: 12 

 

Proiect/in doors Cursul de iniţiere în Managementul Proiectelor 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  Vrancea 

Locaţie:  Secţia pentru copii şi tineret - Centrul de formare 

Perioada:13 - 17 iunie 

Nr. participanţi: 15 

 
 Rezumat:Luni, 13 iunie - Centrul de Formare 

al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a deschis  – Cursul de Iniţiere în 

Managementul Proiectelor. Prima serie de  cursanţi 

a fost formată din 15 elevi de liceu din Focşani care 

au fost  selectaţi din utilizatori şi voluntari ai 

bibliotecii. Cursul s-a desfăşurat la Secţia pentru 

Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene Vrancea şi 

a fost împărţit în 2 Module. Participanţii la cursuri au 

primit diplome de absolvire. Cursul va avea ca 

rezultat scrierea unui proiect care va fi trimis spre 

finanţare la 1 septembrie, la programul Uniunii Europene – Tineret în Acţiune. Cursurile au fost susţinute de 

cei doi formatori ai bibliotecii Margareta Tătăruş şi Nicoleta Oprişan. şi de voluntara bibliotecii – Alina 

Tudose, sociolog cu 5 ani de experienţă în domeniul Managementului Proiectelor în România, Germania şi 

SUA. 

 

 Modului I  13 - 17 iunie 2011  (între 

orele 15.00 - 18.15) a conţinut 15 ore de 

teorie într-un curs interactiv, prin care s-

au predat componentele de bază ale 

Managementului Proiectelor.  

 Modulul II  20 iunie - 22 iunie a 

cuprins 20 de ore de practică şi s-a va 

desfăşurat câte 2 ore pe zi, timp de 2 zile 

pe săptămână.  

 



 

 

 

Proiect out doors / in doors: Parlamentul European, Strasbourg 

 

                                                                                   

Organizator: ANBPR 

Locaţie: Parlamentul European de la Strasbourg - 

Franţa. 

Perioada: 6-10 iunie 

Nr. participanţi: 40 de bibliotecari din bibliotecile 

publice din România 
Rezumat: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a 

aplicat şi a obţinut finanţare din partea 

Parlamentului European, Unitatea de Vizite şi 

Seminarii, pentru organizarea unei vizite la 

Parlamentul European de la Strasbourg, Franţa. 

Astfel,  ANBPR a  organizat o selecţie de proiecte 

la nivel naţional, în vederea identificării unor bibliotecari  diseminatori de informaţie europeană şi a realizării 

unei vizite de documentare la Parlamentul European.  

Au fost selectaţi 40 de bibliotecari din 

sistemul bibliotecilor publice româneşti, 

membri ai Asociaţiei Naţionale a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR), care, în perioada 6-10 

iunie 2011, au făcut un periplu european 

pentru a ajunge pe 8 iunie 2011 la 

Parlamentul European din Strasbourg, 

Franţa.  

Din grupul astfel constituit, în urma 

selecţiei de proiecte, a făcut parte şi 

bibliotecara Claudia Hanganu - Şef birou 

Relaţii cu publicul din cadrul Bibliotecii 

Judeţene “Duiliu Zamfirescu ” Vrancea.  

Vizita la Parlamentul European din 

Strasbourg, Franţa,  a constat într-o 

conferinţă de informare privind activitatea şi rolul Parlamentului European, o sesiune de întrebări şi 

răspunsuri precum şi  asistenţă la sesiunea în plen 

de la tribuna pentru public. La întoarcere,  

delegaţia de bibliotecari a vizitat Biblioteca 

Naţională a Ungariei  

 Proiectul s-a derulat, în instituţia noastră, prin 

organizarea mai multor acţiuni având ca scop 

diseminarea informaţiilor europene, în special cele 

referitoare la rolul şi activitatea Parlamentului 

European .  

Vizita de informare şi documentare la 

Parlamentul European din Strasbourg, Franţa a 

fost organizată de ANBPR - Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 

în cadrul proiectului “Grupul de multiplicatori de 

opinie Europeană”  



 

 

 

 Proiect / in doors:  Biblioteca publică şi biblioteca şcolară: 

parteneriate durabile pentru dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă în 

comunitatea vrânceană. 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea - 

Centrul de formare 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 

Perioada: 20 - 21 iunie 

Nr. participanţi:18 
Rezumat: Centrul de Formare al 

Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a organizat workshop-ul cu tema 

”Biblioteca publică şi biblioteca şcolară: 

parteneriate durabile pentru dezvoltarea de noi 

servicii de bibliotecă în comunitatea vrânceană”. 
Au participat 18 bibliotecari şcolari, din colegii, 

licee, grupuri şcolare şi şcoli generale din judeţul 

Vrancea. 

Workshop-ul a avut ca scop 

iniţierea/realizarea de parteneriate durabile între Biblioteca Publică şi cea şcolară, precum şi familiarizarea 

bibliotecarilor şcolari cu noi concepte biblioteconomice, precum şi cu metode moderne de lucru în biblioteca 

şcolară. Participanţii au fost implicaţi la prezentările interactive şi sesiunile de lucru în echipă, care vor 

contribui la iniţierea / dezvoltarea de servicii noi, bazate pe nevoile membrilor comunităţii vrâncene, în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană, precum şi promovarea unei strategii noi în susţinerea imaginii şi rolului 

bibliotecii şi bibliotecarului, în comunitatea noastră. 

Programul de lucru al celor 2 zile pregătit de cei doi traineri ai Bibliotecii Judeţene Vrancea – 

Margareta Tătăruş şi Nicoleta Oprişan a cuprins: 

• Prezentarea serviciilor oferite de Biblioteca 

Judeţeană; 

• Oferta de cursuri pentru dezvoltarea 

profesională a bibliotecarilor din cadrul 

Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene şi al 

ANBPR-ului 

• Prezentarea Programului de Training pentru 

Lideri și Inovatori oferit de Centrul Mortenson 

din Cadrul Universităţii Illinois, SUA, unui grup 

de 15 bibliotecari publici din România 

• Ateliere de lucru care cu teme diferite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IULIE 

Proiect/ in doors BAZELE SERVICIILOR NOI DE BIBLIOTECĂ 

 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea – Centrul de 

formare 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret  

Perioada: 27 iunie – 13 iulie 

Nr. participanţi: 29 
Rezumat: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu 

Vrancea a  început cursul Bazele Serviciilor Noi de 

Bibliotecă desfăşurat la Centrul de Formare pentru 

bibliotecari organizat în sediul Secţiei pentru Copii şi 

Tineret. Acesta a fost  al doilea curs inclus în programul de 

pregătire şi dezvoltare profesională, care va fi  parcurs de 

toţi bibliotecarii cuprinsi în programul BIBLIONET. 

 Cursul  cu o durată 3 zile pe săptămână, pentru 3 serii de cursanţi,  programate în perioada 27 iunie – 13 iulie 

2011, a fost livrat de trainerii Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – Margareta Tătăruş şi 

Nicoleta Oprişan.  

Astfel, cei 29 de bibliotecari - din biblioteci publice comunale, orăşeneşti şi municipale - care au fost 

instruiţi, prin intermediul primului curs, IT-LIB, în utilizarea calculatoarelor, internetului şi gestionării 

Centrelor cu Internet pentru Public, deschise în bibliotecile menţionate, au parcurs şi cursul Bazele Serviciilor 

Noi de Bibliotecă. Acesta este creat de Fundaţia IREX şi finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates, aflate în 

parteneriat cu ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România) şi îşi 

propune să-i pregătească pe bibliotecarii din bibliotecile publice din Vrancea pentru dezvoltarea de noi servicii 

de bibliotecă şi îmbunătăţirea celor existente, adaptându-se continuu nevoilor comunităţilor pe care le 

reprezintă.  

 

 

  
 

 
 

 



 

Program/ in doors CLUBURI  DE VACANŢĂ GRATUITE 

BIBLIOVACANŢA, ediţia a III-a 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie:Secţia pentru copii şi tineret 

Perioada:18 iulie-18 august 

Nr. participanţi: 
Rezumat: În perioada 18 iulie – 18 august 2011, la Secţia 

pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea s-a derulat programul de vacanţă 

BIBLIOVACANŢA, ediţia a III-a. La fel ca şi până acum, 

activităţile care s-au  desfăşurat în cadrul acestui program 

au promovat cartea şi educaţia, noile tehnologii şi utilizarea 

acestora în scop educativ  

CLUBURILE  DE VACANŢĂ GRATUITE, s-

au desfăşurat, zilnic, între orele 13.00 şi 15.00, după cum 

urmează 

 LUNI, Clubul de desen a adus vacanţei mari 

culoare şi destindere, pentru cei care au dorit să exerseze 

această artă.  

MARŢI a fost dedicată petrecerii timpului liber 

în grădina Secţiei pentru Copii şi Tineret. Aici a fost 

spaţiul în care, spiritul de echipă şi distracţia au făcut ca 

săptămâna să li se pară lungă copiilor, care au dorit să 

revină la Clubul jucăuşilor.  

MIERCURI am „călătorit” împreună cu toţi cei 

care iubesc poveştile, în lumea basmelor fermecate sau a lecturilor recomandate, uşurând astfel tema de 

vacanţă a tuturor copiilor.  

JOI  Clubului cinefililor, zi în care  s-au  

vizionat filme şi desene animate îndrăgite, din 

colecţia bibliotecii.  

Zilnic au fost utilizate jocuri - ŞAH, 

REMI, SCRABLE, au  ascultat muzică şi toţi 

copii şi adolescenţii care au  venit la bibliotecă s-

au înscris la concursurile: Cititorul verii şi 

Personajul de poveste preferat în acuarelă care au 

adus premii şi diplome celor înscrişi în competiţie. 

Toate aceste activităţi s-au desfăşurat cu ajutorul 

VOLUNTARILOR, elevii şi cadre didactice care zi de zi, 

alături de bibliotecari, au organizat programe, au colorat, 

au lecturat, au cântat şi s-au jucat făcând din Vacanta 

Mare o sărbătoare a minţii.  

Clubul de desen - 45 înscrişi 

Clubul jucăuşilor - 30 înscrişi 

Clubul de lectură - 20 înscrişi 

Clubului cinefililor  - 50 înscrişi 

Total 145 de membri înscrişi 

 



Campanie out doors / in doors: Dăruieşte o CARTE în Vacanţa Mare 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

şi Asociaţia Culturală „Duliu Zamfirescu” Vrancea 

Perioada: 15 iunie – 31 august 

Colaboratori/Parteneri: Asociaţia Educatoarelor din România 

- Filiala Vrancea 

Nr. documente donate: 200 de volume 
Rezumat:Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi 

Asociaţia Culturală „Duliu Zamfirescu” Vrancea a lansat 

campania de donaţii Dăruieşte o carte în Vacanţa Mare. 

Campanie demarată la iniţiativa scriitorului Gheorghe Andrei 

Neagu – preşedinte al Asociaţiei  Culturale „Duiliu Zamfirescu” s-

a adresat celor aproape 100 de copii din comuna Trifeşti, satul 

Sofroceşti, judeţul Neamţ. Acesta este satul natal al scriitorului, 

în care trăiesc şi învaţă aceşti copii doritori să citească şi să 

pătrundă în lumea lecturii.  

 

 

 

 

La aceasta campanie s-a înscris ca partener şi Asociaţia 

Educatoarelor din România - Filiala Vrancea  
 

Campania  s-a  derulat în perioada 15 iunie – 31 

august 2011 şi s-a finalizat cu trimiterea a 200 de 

volume, la numărul de cărţi donate contribuind şi 

instituţia noastră. 

 

 

 

    in doors Pe aripile MUZICII… 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada: iulie  

Rezumat: Expoziţie de carte şi informativă Pe aripile Muzicii, realizată 

din colecţiile Sălii de artă şi dedicată  muzicienilor Robert Schumann 

şi  Franz List,  pianişti şi compozitori. 

Exp. carte: 1, Nr. documente expuse:19,  

Altfel de expoziţii:1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

outdoors: Workshop Comunicare, Coalizare & Advocacy  

 

 

Organizator: Fundaţia IREX România, 

Locaţie: Sinaia 

Perioada: 25 – 29 iulie 

Rezumat: Iniţiativa a venit din partea Fundaţiei 

IREX România, cea care implementează 

Programul Biblionet în bibliotecile româneşti. 

Echipa IREX a organizat în perioada 25 – 29 iulie 

2011 un Atelier de lucru pe teme de Comunicare, 

Coalizare & Advocacy (pledoarie activă) la care au 

participat reprezentanţi ai Bibliotecilor Judeţene şi 

ai comunităţii din 5 judeţe: Buzău, Ialomiţa, 

Vrancea, Tulcea şi Vâlcea. 

Fiecare judeţ a avut o echipă de 6 reprezentanţi: 

directorul bibliotecii, coordonator judeţean Biblionet, 

formator Biblionet, 1 bibliotecar local, 1 reprezentant 

administraţie publică locală, 1 reprezentant ONG sau 

mass media/sectorul de afaceri. 

  Atelierul a fost conceput conform metodologiei “tot 

sistemul într-o încăpere” prin care toţi reprezentanţii 

principali din cadrul bibliotecii şi comunităţii au  format 

o o echipă multidisciplinară care a identificat problemele 

bibliotecii şi le-a rezolvat printr-o abordare de tip 

advocacy. Scopul final al atelierului a fost să  ajute la  

conceperea unor planuri de acţiune advocacy pe teme 

pertinente pentru fiecare judeţ, care să fie implementabile şi finanţabile prin sistemul de grant-uri care vor fi 

acordate de IREX în urma atelierului. Agenda de lucru a fost foarte încărcată, sesiunile au tratat teme ca: 

relaţia cu comunitatea, cele mai bune metode de a transmite mesajele, cum îi atragem pe non-utilizatori în 

bibliotecă, construirea unei echipe, procesul de luare a 

deciziilor, atingerea consensului, publicul ţintă, 

identificarea sprijinului şi opoziţiei, dezvoltarea mesajului, 

planul de acţiune advocacy. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUGUST 

 

Program/out doors Biblioteca de Vacanţă 

ediţia a VI-a 

29 august  – 02 septembrie  

 

Biblioteca de Vacanţă în aer liber readuce, an de 

an, în atenţia comunităţii noastre cartea şi lectura, 

bazându-se pe diversitatea tematică a cărţilor expuse, care 

sunt pentru toate categoriile de vârstă - de la preşcolari, 

elevi şi studenţi, până la adulţi şi vârstnici. 

Acest  program se înscrie în manifestările de tradiţie ale 

Bibliotecii Judeţene având rolul de a promova şi stimula 

lectura în familie, de a promova colecţiile bibliotecii şi de a 

atrage spre lectură un număr cât mai mare de cititori.  

În anul 2011 Biblioteca de Vacanţă şi-a propus să fie 

o ediţie itinerantă, desfăşurată între orele 16
00 

- 19
00

, în  

locuri diferite ale  oraşului.  

 Parcul Schuman 

 Piaţeta Teatrului „Mr. Gh. Pastia” 

 Locul de joacă (Stadionul Sud) 

 

 

 

 

 

 

 



Ajunsă la a VI-a ediţie, Biblioteca de Vacanţă este o veritabilă sărbătoare a lecturii în aer liber care îşi 

primeşte cititorii interesaţi de cunoaştere. Aceştia au  descoperit mai multe informaţii despre serviciile şi 

colecţiile deţinute, biblioteca realizând în acest fel şi un sondaj al gusturilor de lectură ce va fi folosit în 

politica sa de achiziţii. 

Comunitatea focşăneană a beneficiat de aceleaşi servicii ca şi la sediile bibliotecii: înscriere, 

împrumut, restituire, consultare şi rezervări de titluri. Biblioteca a pregătit premii  pentru toţi participanţii 

care s-au  înscris pentru prima dată la bibliotecă!   

  TOTAL DOCUMENTE EXPUSE PE 

TOATA DURATA: 650, în medie 160 doc. 

expuse/zi 

TOTAL  PARTICIPANTI: 450, în medie 110 

participanti./zi 

TOTAL DOCUM. 

IMPRUMUTATE/CONSULTATE: 350, în 

medie 90 doc/zi 

TOTAL CITITORI NOU ÎNSCRIŞI: 60 - din 

toate categoriile de varsta, predominanta fiind 

categoria sub 14 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ziua Mondială a stângacilor 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada:13 - 30august 

Rezumat: Expoziţie de carte şi informativă, cu un mare 

impact asupra publicului vizitator. Au fost expuse cărţi şi 

imagini despre stângacii celebri:oameni politici, scriitori şi 

artişti: Alexandru Macedon, Carol cel Mare, Iulius Cezar, 

Napoleon Bonaparte, Printul Charles al Angliei, Ronald 

Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama 

Franz Kafka, Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Mark 

Twain Leonardo da Vinci , Michelangelo, Pablo Picasso. 

Ziua Mondială a stângacilor a fost iniţiată în 1976 de 

organizaţia Lefthanders Internaţional. Stângaci celebrii care au schimbat lumea. Exp. carte:1, Altfel de 

expoziţii:1, Nr. documente expuse:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEPTEMBRIE 

 

 

Lecturi poetice mondiale  

 

 Organizator: Asociaţia Culturalǎ Duiliu Zamfirescu, 

Biblioteca Judeţeanǎ Duiliu Zamfirescu, Uniunea Scriitorilor 

Focşani/Filiala Bacǎu 

Locaţie:Sediul Central 

Perioada: 24 septembrie 

Colaboratori/Parteneri: Liceului Pedagogic „Spiru Haret” 

Focşani, Şcoala „Ioan Bazgan”  

Nr. participanţi:27, Exp. carte: 1, Nr. documente expuse: 35 
 

 

 

Rezumat: În data de 24 septembrie 2011 a fost 

marcat, la nivel mondial, evenimentul The World 

Poetry Movement (WPM) (Lecturi poetice 

mondiale) prin  874 de lecturi poetice, în 540 de 

oraşe din 107 ţări. Această mişcare poetică mondială a fost fondată în Medellin (Columbia), pe 9 iulie 2011 şi 

în mai puţin de două luni, a reuşit încorporarea a 105 festivaluri internaţionale de poezie, 76 organizaţii 

internaţionale de poezie şi 673 poeţi din 124 de naţiuni. România a fost şi ea prezentă în această mişcare 

mondială, având loc lecturi poetice la Bucureşti, Galaţi şi  Focşani. 

   Programul a  inclus atât poeţi membri ai Uniunii 

Scriitorilor cît şi poeţi membri ai LSR/Fil.Vrancea, toţi 

membri ai aceluiaşi cenaclu literar – Duiliu Zamfirescu. 

Astfel, poeţii Gheorghe Andrei Neagu, Ştefania 

Oproescu, Constanţa Cornilǎ, Ionel Mony 

Constantin, Gheorghe Suchoverschi, Ionuţ Ţandarǎ, 

Diana Sava şi Marina Raluca Baciu au susţinut un 

recital, pe diagonalǎ, în prezenţa unui auditoriu special: 

elevi, iubitori ai poeziei..  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lansări de carte  

„Din poezia vinului”   - autor Valentin Talpalaru 

 

 

Organizator: Consiliul Judeţean Vrancea,  

Coorganizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea, 

Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu” Teatrul 

Municipal „Mr. Gh Pastia”. 

Locaţie: Teatrul Municipal „Mr. Gh Pastia” 

Perioada: 30 septembrie 

Rezumat: Lansarea volumului Din poezia 

vinului al autorului Valentin Talpalaru, care 

cuprinde o selecţie de versuri universale de inspiraţie 

bachică. Evenimentul a făcut parte din programul de 

anul acesta al Festivalului Internaţional al Viei şi 

Vinului „Bachus 2011" ediţia a XIX-a, desfăşurat in 

perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2011.  

Istoric literar, eseist, prozator şi membru al 

Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi, 

Valentin Talpalaru, de-a lungul anilor a primit 

numeroase premii: Premiul Asociaţiei Scriitorilor 

Iaşi pentru Ghemuit într-un sîmbure; Premiul 

special al juriului la Festivalul “G. Cosbuc”, 

Bistrita, 2006, pentru  volumul Acordorul de semne; 

Premiul pentru proză la Festivalul Naţional “Liviu 

Rebreanu”, Bistrita, 2008. 

 

 

 

Vernisaj al Expoziţiei de pictură - Inimă de înger   

 

 

 

„Îngerul meu”   Elleny Pendefunda 

     Lansarea volumului  Îngerul meu al autoarei 

Elleny Pendefunda, fiica celebrului Liviu 

Pendefunda. Volumul s-a bucurat de aprecierea 

criticului şi poetului Daniel Corbu care semnează şi 

prefaţa. 

    Expoziţia de pictură  - Inimă de înger . 

Pictura  un alt mod de exprimare al autoarei, care  

îndrumată de profesor Elena Cristina Potop a 

prezentat publicului focşănean şi Expoziţia de 

pictură  - Inimă de înger . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada: 30 septembrie 

Colaboratori/Parteneri: Asociaţia CAR Pensionari Focşani, Şcoala ”Gh. Asachi”Focşani 

Nr. participanţi: 32 
Rezumat: Biblioteca Judeţeană Vrancea a organizat 

cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor 

Vârstnice un program la care au participat membrii 

ai  Asociaţiei CAR Pensionari bibliotecari şi elevi ai 

Scolii Gh. Asachi”Focşani. Organizaţia Naţiunilor 

Unite (ONU) a stabilit, în cadrul sesiunii din februarie 

1991, ca ziua de 1 octombrie să fie sărbătorită drept 

"Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice".  În 

România, "Ziua Internaţională a Persoanelor 

Vârstnice" a fost sărbătorita pentru prima data în anul 

1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Dezbatere: Siguranţa pentru toţi. Toţi pentru siguranţă 

 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea, Inspectoratul de Poliţie 

Vrancea 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 

Perioada:27 septembrie 

Colaboratori/Parteneri: :Inspectoratul Şcolar Vrancea, Serviciul de 

Probaţiune din cadrul Tribunalului Vrancea, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, Centrul de 

Prevenire Consiliere şi Evaluare Antidrog, Crucea Roşie 

Nr. participanţi:32, Altfel de expoziţii: 1 
Rezumat:  Secţia pentru Copii şi Tineret în parteneriat cu  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Vrancea - Compartimentul 

de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au derulat  atelierul de 

dezbatere “Siguranţa pentru toţi. Toţi pentru siguranţă”. 

În cadrul 

atelierului au 

fost invitaţi să 

discute despre 

această temă 25 

de elevi de la 

liceele din Focşani şi reprezentanţi ai următoarelor 

instituţii: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, 

Inspectoratul Școlar Judeţean Vrancea, Serviciul de 

Probaţiune din cadrul Tribunalului Vrancea, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Vrancea, Centrul de Prevenire Consiliere şi Evaluare 

Antidrog, Crucea Roşie şi mass-media locală. 

Dezbaterea a evidenţiat măsurile pe care le putem 

lua cu toţii pentru o viaţă mai sigură, în viaţa de zi cu zi 

dar şi pe Internet şi a subliniat cauze ale delicvenţei 

juvenile şi metode de prevenire prin informare, 

comunicare şi implicare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OCTOMBRIE 

 

TÂRGUL DE CARTE 

Ediţia a VII-a 

FOCŞANI – 2011 

 

 

 

 
Titulatura: Târgul de carte, Focşani , 2011 

Tema dedicată:  Cărţi la porţile Vrancei 

Ediţie: Ediţia a VII-a 

Perioada: 6-8 octombrie, 2011 

Durata: 3 zile 

Loc de manifestare: Teatrul Municipal “Mr. Gh. Pastia” 

Invitaţi speciali: 15 

Edituri naţionale invitate: 25 

Edituri locale invitate: 8 

Organizator:Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu”Vrancea 

Coorganizatori: Consiliul Judeţean Vrancea, Teatrul 

Municipal “Mr. Gh. Pastia” Focşani 

 

 Holul central al teatrului, pentru organizarea 

standurilor, expoziţiilor de carte 

 Foaierul teatrului pentru lansări de carte, 

lectură publică, workshop profesional, târg 

de monografii   

 Sala de spectacole pentru prezentări şi 

sesiuni de premiere Alte locaţii: 

 Sediile Bibliotecii Judeţene  

 
Colaboratori: Teatrul Municipal “Maior Gh. 

Pastia” Focşani, Muzeul Vrancei, Inspectoratul 

Şcolar Vrancea, Asociaţia Culturală « Duiliu 

Zamfirescu » Vrancea, Liga Scriitorilor Filiala 

Vrancea, Asociaţia Culturală „Simion 

Mehedinţi „Vrancea, , Asociaţia Zibo Help 

Parteneri media: Radio Dada, Ziarul de Vrancea, 

Monitorul de Vrancea,  Diplomatic TV, TV Atlas, 

UPC, Radiodifuziunea Română – programul 

Cultural şi postul teritorial - Radio Iaşi. 

 
 

 



Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea având experienţa a şase ediţii anterioare şi-a propus 

în 2011 ca temă Târgului de Carte -  CĂRŢI LA PORŢILE VRANCEI. Prin acesta am promovat şi am adus 

în atenţia comunităţii personalităţi, scriitori şi cărţi din Vrancea. 

Timp de 3 zile, între  6 şi 8 octombrie, cea 

de-a VII-a ediţie a Târgului de Carte a primit peste 

2800 de vizitatori care au răsfoit cele mai noi 

apariţii editoriale şi au participat la numeroasele 

evenimente pe care le-am pregătit. La acest Târg 

ne-am propus  să promovăm lectura  de calitate şi 

scrisul, să uşuram accesul cititorilor la carte din 

punct de vedere material (reduceri/promoţii) şi 

informaţional să sprijinim creaţia, editarea, 

difuzarea şi promovarea cărţii româneşti şi în 

special al celei locale prin intermediul bibliotecii. 

Având deja experienţa găzduirii producţiilor 

editoriale din partea celor mai importante edituri din 

România şi în acest  an  evenimentul a atras un 

număr foarte mare de cititori pasionaţi şi 

considerăm că Târgul de Carte este locul  adecvat pentru promovarea  valorilor locale. 

 

 
Târgul de carte a avut ca obiective  

- promovarea valorilor culturale locale 

- revitalizarea şi redimensionarea imaginii bibliotecii 

- întărirea credibilităţii acesteia în comunitate dar şi în rândul creatorilor şi a producătorilor de carte 

- contribuţia la educarea publicului larg prin inducerea respectului faţă de carte  

- crearea de oportunităţi de cumpărare a cărţilor la preţuri reduse pentru biblioteci, instituţii, persoane 

- crearea unor oportunităţi de colaborare pe termen lung, pe principiul reciprocităţii, între biblioteca 

organizatoare, edituri participante, invitaţi 

- sensibilizarea opiniei publice cu privire la rolul cărţii în formarea tinerilor 

- crearea de oportunităţi, pentru copii, tineri şi a publicului larg, de a cunoaşte câţiva dintre remarcabilii 

oameni de cultură români 

- sensibilizarea factorilor de decizie cu privire la susţinerea şi recunoaşterea bibliotecilor ca instituţii 

importante ale informării 

- stimularea nevoii de colaborare între instituţii, 

cu cît mai diverse, cu atît mai bine, în vederea 

obţinerii unui bun cultural de interes comunitar 

- transformarea vizitatorilor datorată diversităţii 

de oferte şi produse culturale, dar şi a 

participanţilor, în potenţiali multiplicatori de 

informaţie privind biblioteca noastră şi cartea, în 

general 

 

Public ţintă: 

 copii şi tineri  

 cadre didactice 

 bibliotecari 

 scriitori 

 public avizat centrat pe tipuri de 

activităţi specifice 

 comunitaea vrânceană 



 

 

 

 

 

 

 

Manifestări organizate: 

 lansări de carte 

 prezentări de carte 

 sesiune de prezentări monografii 

 vernisaje 

 întâlniri cu scriitori  

 prezentări de standuri editoriale 

 prezentări power-point 

 expoziţii de carte 

 Stand de monografii – Cărţi la porţile Vrancei 

 prezentare stand INFOEUROPA 

 prezentare  noului Site al Bibliotecii Judeţene 

 vizite documentare 

 campanie umanitară 

 lansări eveniment 

 sesiuni de premiere 

Invitaţi:  

 scriitori  

 editori din România  

 scriitori vranceni 

 directori şi bibliotecari din   Bibliotecile 

publice din Vrancea 

 edituri din ţară şi din Vrancea 

 

Editura Rao, Editura Tritonic, Editura Herald, 

Editura Humanitas, Grupul Editorial Corint, 

Editura Meteor Press, Editura Karpaty Muzic, 

Editura Saeculum, Editura Aramis, Editura Minerva, Multicart Com, Librăria Universul Cărţii, 

Editura Tipo Moldova, Editura Andreas, Editura Vasiliana, Editura Andrew, Editura Terra, Pallas, 

Editura Armonii Culturale, Fundaţia Cartea Călătoare 

 

 

 

 



JOI - 6 OCTOMBRIE 

 

Deschiderea oficială  

a Târgului de Carte 

 

 prezentarea programului 

 prezentarea editurilor 

 prezentare standuri expoziţionale 

instituţii 

 prezentare expoziţie de monografii 

 prezentare stand scriitori vrânceni 

 prezentare Stand INFO EUROPA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colocviul 

Cărţi la porţile Vrancei 

        Amfitrion: vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Vrancea - Mircea 

Diaconu 

        Moderator: muzeograf principal - 

prof. Huţanu Dumitru 

        Invitaţi: autori şi editori de 

monografii vrâncene 

        Instituţii colaboratoare: Muzeul 

Vrancei, Direcţia Judeţeană Vrancea a 

Arhivelor Naţionale, Asociaţia „Simion 

Mehedinţi”, Asociaţia Culturală „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, Centrul Judeţean 

pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale, Artelor şi Meseriilor 

Vrancea, Direcţia Pentru Cultură Şi 

Patrimoniu Naţional Vrancea. 

 

 

 Monografii vrâncene în 

colecţiile Bibliotecii Judeţene 

 Colocviu: Cărţi la porţile Vrancei 

- Monografia locală între 

concepţie, necesitate şi 

adresabilitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 LANSĂRI DE CARTE 

 

Lansare de carte, realizată on-line: Apusul 

îngerilor - povestiri, autor ION LAZĂR DA 

COZA, Editura Armonii Culturale, 2011 

Una din noutăţile  Târgului de Carte de anul acesta 

a fost in faptul ca autorul Ion Lazar da Coza si-a 

lansat volumul "Apusul ingerilor - povestiri", 

virtual, prin intermediul internetului. Autor al mai 

multor cărţi Ion Lazăr Da Coza a putut fi prezent 

laTărgul de Carte alături de scriitori vrânceni, 

elevi şi profesori 

 

 

Lansare de carte:: Zece falii, Editura Tipo 

Moldova, Iaşi, 2011,   autor  dr. LIVIU 

PENDEFUNDA membru USR Liviu Pendefunda  
 Nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor (2008), Premiul 

pentru poezie – creatie Mihai Eminescu, pentru vol. Cele mai 

frumoase poeme de dragoste, Ed. Timpul, (2009), Premiul 

"Laurenţiu Ulici" pentru antologie Editurii Princeps Edit pentru 

Ros Lucis de Liviu Pendefunda, Premiul special al Uniunii 

Scriitorilor din Moldova pentru întreaga sa operă poetică, 

acordat în cadrul Festivalului de poezie Grigore Vieru, 

Chişinău, 2010, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru eseu – 

hermeneutică (2010) 

 

 

 

Lansare de carte: Arşiţa din ploi,   

Editura Tipo Moldova, 2011, autor 

GHEORGHE ANDREI NEAGU, 

membru USR. 
Lansarea cărţii poetul vrâncean Gheorghe 

Andrei Neagu, preşedinte al Asociaţiei 

Culturale „Duiliu Zamfirescu” s-a bucurat de 

prezenta şi aprecierile scriitorilor vrânceni şi a publicului larg prezent la eveniment. 

 

 

 

 

 



Schimb de jucării:  Proiect naţional 

cu scop umanitar realizat în parteneriat cu 

ASOCIAŢIA ZIBO HELP 

 

Peste 80 de copii de la Grădiniţele nr. 3, 6 şi 

18 şi Şcolile Al. Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, 

Ștefan cel Mare şi Școala Nr. 7 din Focşani, 

partenere ale Secţiei pentru Copii şi Tineret a 

Bibliotecii Judeţene Vrancea, au venit însoţiţi 

de cadrele didactice şi de părinţi sau bunici, 

pentru a se alătura acestei Campanii 

umanitare. Alături de bibliotecarele Secţiei 

Pentru Copii şi Tineret au fost şi 10 voluntari 

ai bibliotecii, elevi de liceu care  ne-au 

sprijinit în derularea acestui eveniment şi, 

împreună, am reuşit să spunem o poveste, în 

care personajele principale au fost copiii 

prezenţi şi jucăriile aduse dar şi copilul care va 

fi ajutat prin această campanie umanitară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VINERI - 7 OCTOMBRIE 

Sesiune de prezentări şi dezbateri: 

Biblioteca publică vrânceană - realităţi şi 

realizări 

     - Vrancea Ghid de Biblioturism, prezintă autor 

bibl. Veronica Crăciun, prof. dr. Teodora FÎntînaru 

     - Revista Lector, prezintă: bibl. Gabriel Funica, bibl. 

Liliana Mocanu, bibl.  Claudia Hanganu, bibl. Maria 

Cristina Olaru  

      - Prezentarea Asociaţiei Cărţi deschise: prof. dr. 

Teodora Fîntînaru, bibl. Gabriel Funica 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansare proiect „Lecturi publice”: Sorin Francu,  Directorul Teatrului Municipal” Mr. Gh. Pastia” 

Focşani 

         

 

 

 

 

 

 - Lansare Site, pagina Facebook 

Biblioteca Judeţeană: bibl. Margareta 

Tătăruş,  analist programator Virgil Pătru 

       

 

 

 



 

 

 

  - Lansare Site Fundaţia Cartea Călătoare: 

preşedinte Mircea Bucur, coordonator programe 

Gabriela Dima              

 

 

 

 

 

 

 

 

- Filiala  Ştefan cel Mare şi Sfânt 

Chişinău – exemple de bune practici:  
Caterev Cristina, director Filiala “Ştefan cel 

Mare”,  

 

 

 

Vîrlan Aliona, şef  Filiala de Arte “Tudor 

Arghezi”, 

 

 Gherman Stela, bibl. Filiala “Ştefan cel Mare”, 

 

  

 

 

 

Timofte Sivia şef Filiala “Al. Donici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Centrul de formare profesională – 

actualitate şi perspective:  bibl. Margareta 

Tătăruş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarii
 
bibliotecii – motivaţii şi realizări 

          - Prezentare blog Centrul de limbi străine (versiune în limba engleză) prezintă -  bibl. Anamaria 

Cătănoiu 

        

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 - Voluntariatul în bibliotecă, bibl. Margareta Tătăruş  

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Sesiunea de premiere a voluntarilor bibliotecii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIUNE DE LANSĂRI DE CARTE 

  

Între sensibilitate şi rigoare; 

Introducere în arta şi ştiinţa lecturii, 
Editura Vasiliana, Iaşi, 2011, autor 

NICOLAE BUSUIOC Director al 

Bibliotecii  Judeţene Iaşi(1990-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  În misiune la Paris - însemnările 

unui diplomat român. Editura Cavaliotti, 

Bucureşti, 2009, autor VALERIU TUDOR, 

Ministru Consilier - Însărcinat cu Afaceri, la 

Paris (1985-1989), Ambasador al României  

din 1992, originar din Vrancea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÂMBĂTĂ - 8 OCTOMBRIE 

SESIUNE DE LANSĂRI DE CARTE 

 

 

 

 

Indianismul românesc: Florilegiu de cultură şi 

gândire românescă  Editura Armonii culturale, 2011, 

autor prof. dr. FLORIN AGAFIŢEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii în istorie – texte şi documente. 

Editura Andrew, Focşani, 2010, autor prof. 

NECULAI AUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicţionar biografic – Editura Meronia, 

2010, coordonator VASILE  MĂRCULEŢ,  

prezintă: coautor prof. STĂNEL ION 

Dicţionarul domnitorilor din Ţara 

Românească şi Moldova - coordonator 

VASILE MĂRCULEŢ, prezintă: coautor 

prof.  STĂNEL ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focşănenii şi Târgul de carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filiala ANBPR Vrancea, Biblioteca Publică, 

 parteneriate durabile în folosul comunităţii 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Filiala ANBPR Vrancea 

Locaţie: Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focşani 

Perioada: 10 octombrie 

Invitaţi: ANBPR (Asociatia Nationala Bibliotecarilor si Bibliotecilor publice din România), Fundaţia 

IREX,     Filialele ANBPR Brăila, Buzău, Bibliotecari publici din Vrancea 

Nr. participanţi:67 
      Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea şi Filiala ANBPR Vrancea au organizat 

în ziua de luni 10 octombrie 2011,  o sesiune de 

dezbateri  Biblioteca Publică – parteneriate 

durabile în folosul comunităţii care a inclus 

prezentări privind accesul la informaţie în sens larg, 

dar şi o evaluare, prin rezultate de succes, a modului 

de implicare în Programul Biblionet, coordonat de 

IREX România.   

Evenimentul a fost onorat de prezenţa d-nei 

Doina Popa, preşedinte ANBPR  şi a dlui. 

vicepreşedinte Liviu Iulian Dediu,.alături de 

reprezentanţi ai Fundaţiei IREX Paul Andre 

Baran - Director General (convorbire Skzpe), d-na 

Camelia Crişan - Manager Departament Training, 

d-ra Mihaela Vlad -  Coordonator regional formare.     La acest workshop au  prezentat exemple de bune 

practici în bibliotecile publice româneşti directori şi preşedinţi ai Filialelor ANBPR Brăila, Buzău, Vrancea, 

respectiv dl. Dragoş Adrian Neagu, dl. Sorin Burlacu, d-ra Teodora Fîntînaru şi d-na Veronica Crăciun, 

alături de membrii Filialei ANBPR Vrancea. 

În prezentarea ANBPR ÎN CONTEXT NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, d-na Doina Popa a 

mulţumit Filialei ANBPR Vrancea pentru invitaţia la Focşani si ideea de avea o întâlnire între  cei doi artizani 

ai programului Biblionet: ANBPR şi Fundaţia IREX. 

  A remarcat  prezenţa bibliotecarilor din teritoriu ce denotă interesul acestora pentru întâlnirile 

profesionale şi cu acest prilej a  reînnoit invitaţia la Conferinţa ANBPR de la Braşov din 20 octombrie 2011. În 

discursul său a menţionat că în momentul de faţă asociaţia are filiale noi şi filiale reactivate, foarte bine 

reprezentate  în toate judeţele României, ca rezultat direct al  activităţii echipei Biroului executiv al ANBPR: 

„Centrul de formare şi dezvoltare  profesională al asociaţiei funcţionează, în acest an, cu o capacitate 

mărită, cu multe cursuri  în centrul de la Buşteni dar şi în judeţele care ne-au invitat şi se remarcă o dorinţă 

crescută, a membrilor asociaţiei, pentru formare profesională… Asociaţia a pregătit şi o strategie de 

dezvoltare a bibliotecilor publice în perioada 2014 - 2020, în contextul societăţii moderne pe care a înaintat-o 

Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi care a propus o colaborare pentru utilizarea 

resurselor digitale din mediul rural 

ANBPR va sigura sustenabilitatea Proiectului Biblionet şi a grantului oferit de IREX şi  după ce el se 

va încheia în România, când  vom avea un sistem de biblioteci moderne iar rezultatele deja au început să 

apară, o bună dovadă fiind întâlnirea noastră, de acum, de la Focşani.” 

SOFT-URI DE BIBLIOTECĂ – UTILITATE ŞI NECESITATE – a fost titlul prezentării susţinută 

de dl. Liviu Iulian Dediu, vicepreşedinte al ANBPR care a descris şi a exemplificat aplicaţii noi şi interesante 

ale programului TIN READ: căutări stil Google, sistem de adnotări şi interacţiuni cu textul lucrării consultate, 

acces la resurse (coperte, video, abstract, full-text)disponibile din surse externe. 

„Utilizarea programului TIN READ  va oferi o noua imagine bibliotecilor. Biblioteca tinde să devină un 

consorţiu la nivel informaţional, cumulând mai multe tipuri şi structuri de date, oferind un nivel de integrare superior ca 

portal informaţional al comunităţii.” 



De asemenea, Fundaţia IREX a fost 

reprezentată la Focşani de Directorul General, Paul 

Andre Baran printr-o convorbire Skype a prezentat 

PROGRAMUL BIBLIONET ÎN ROMÂNIA – 

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE: 

„ Mă bucur să fiu din nou la Focşani, în 

mijlocul vostru, prin intermediul tehnologiei de asta 

dată. Încă de la început, am simţit că România avea 

un mare potenţial,  era pregătită şi avea nevoie de 

un astfel de program, şi acum s-a dovedit că acesta 

poate funcţiona. Încă de la început, am fost 

parteneri cu ANBPR, dovadă a dorinţei celor din 

domeniu de a se implica, de a schimba ceva, iar 

meseria de bibliotecar a devenit nu doar una 

modernă, ci şi una respectată, pentru că îi ajutăm 

pe oameni să vadă cum întreaga lume se poate 

deschide în faţa lor” 

BIBLIOTECARUL ŞI COMUNITATEA – INTERFERENŢE ŞI METAMORFOZE a fost prezentarea 

d-rei Camelia Crişan - Manager al  Departament de Training Fundaţia IREX. care a precizat : 

„Bibliotecile atrăgeau până mai ieri, acel tip de utilizator clasic, fără nevoi speciale Biblioteca trebuie 

să ofere acele  servicii care sunt relevante pentru comunitate. Acum prin programul Biblionet şi prin 

instruirea continuă a personalului, (cea mai mare parte a programului fiind direcţionată spre instruire) s-a 

ajuns la  depăşirea acestui prag de comunicare şi la plierea serviciilor pe nevoile specifice ale comunităţii 

căreia îi sunt adresate. 

 Am găsit în biblioteci oameni  care fac cinste profesiei şi care sunt  dedicaţi comunităţii şi alături de 

care mi-a fost foarte uşor să lucrez, salut aici echipa de la Biblioteca Judeţeană Vrancea pentru tot ceea ce a 

reuşit să facă într-un timp relativ scurt.” 

„DESANTUL” IREX ÎN ROMÂNIA prezentarea făcută de prof. dr. Teodora Fîntînaru, director al 

Bibliotecii Judeţene Vrancea, a punctat  tot ceea ce face  în mod concentrat, punctual şi pragmatic Fundaţia 

IREX pentru biblioteci.  

Plecând de la acţiunile implementate de IREX a fost evidenţiat caracterul  de avangardă şi de viziune pe 

termen lung al programelor fundaţiei, al adaptării la nevoi, la resurse şi la aşteptări, simultaneitatea şi 

sincronizare, accesabilitatea şi nediscriminarea şi nu în ultimul rând caracterul strategic al programului. 

„Sunt bibliotecari care şi-au dorit să facă mult mai multe prin profesia lor şi care încurajaţi de acest 

sistem inovator,  cu siguranţă au devenit sau  vor deveni bibliotecarii de care avem nevoie, noi si comunităţile 

noastre.„ 

Sub titlul Bibliotec@Idei noi pentru comunitate au  prezentat exemple de bune practici în bibliotecile 

publice româneşti directori şi preşedinţi ai Filialelor ANBPR Brăila, Buzău şi Vrancea. 

Ca un exemplu de bună practică dl. Dragoş Adrian Neagu, directorul  Bibliotecii Judeţene „Panait 

Istrati” Brăila a prezentat TRUPA DE TEATRU AMBIŢIOŞII care funcţionează  în cadrul Bibliotecii, o 

„familie” de aproximativ 20 de membri, formată din seniori, ce şi-a propus să petreacă împreună, într-un mod 

agreabil, câteva ore săptămânal:  

„Şi ca o încununare a eforturilor noastre, instituţia gazdă pentru Clubul Seniorilor a câştigat în luna 

septembrie un proiect finanţat de IREX România, prin care sunt achiziţionate instalaţii de sunet şi lumini, 

scenă mobilă şi cortină, astfel încât totul să se desfăşoare cu un plus de profesionalism.” 

Dl. director Sorin Burlacu, a prezentat în seria de bune practici ale bibliotecilor LUDOTECA ÎN AER 

LIBER, organizată de Biblioteca Judeţeană din Buzău:  

"Prin această ludotecă, se asigură rezolvarea unei probleme cu spaţiul a bibliotecii din secţia pentru 

copii. Există 6 voluntari liceeni şi studenţi care au pregătit împreună cu bibliotecarii, în fiecare zi, activităţi 

menite să le facă plăcere celor mici şi să îi facă să petreacă timpul într-un mod educativ”  

Programul zilei a continuat cu  prezentări ale Bibliotecii Judeţene Vrancea.  



FILIALA ANBPR VRANCEA ASPECTE ALE  

ACTIVITĂŢII 2010 – este titlul lucrării realizate de bibl. 

Claudia Hanganu, lucrare apreciată la nivel naţional şi 

prezentată ulterior în cadrul celei de a XXII-a ediţie a  

Conferinţei Naţionale a ANBPR, din 20 – 21 octombrie 

2011, desfăşurată la Braşov.  

 În acelaşi context au fost prezentate şi ultimele 

lucrări editate de Biblioteca Vrancea : VRANCEA – 

GHID de BIBLIOTURISM – prezentat de autoare, 

bibliotecar metodist Veronica Crăciun. 

O  lucrare de suflet, al unui bibliotecar cu vocaţie, 

care a strâns în peste 200 de pagini şi a făcut cunoscute 

”frumuseţea locurilor, istoria tumultoasă, tradiţia şi 

obiceiurile vrâncene, valorile noastre de ieri şi de mâine, 

precum şi prezenţa continuă a bibliotecarilor din aceste 

locuri ” 

 

 REVISTA LECTOR – Revista Bibliotecii Vrancea, serie nouă, prezentată de bibliotecarul Gabriel 

Funica, redactorul şef al acestei ediţii. Revista  reuneşte în paginile sale articole semnate de bibliotecari ai 

Bibliotecii Judeţene, bibliotecari publici comunali, profesori şi scriitori, colaboratori şi voluntari, care au 

oglindit activitatea profesională şi culturală. 

Alt element de noutate a fost şi prezentarea ASOCIAŢIEI „CĂRŢI DESCHISE”, prin intermediul 

căreia vom derula proiecte  ale Bibliotecii Judeţene şi a bibliotecilor publice din Vrancea.     

Întrucât la ora actuală cea mai benefică investiţie este cea în domeniul culturii şi educaţiei,  prin 

Asociaţia Cărţi deschise, care este de fapt un ONG, ne-am propus să susţinem financiar şi organizatoric 

Biblioteca Judeţeană şi în special bibliotecile publice din Vrancea, prin dezvoltarea activităţilor culturale şi 

specifice de bibliotecă, în sensul stimulării interesului pentru cultură în comunitate şi al adaptării la exigenţele 

sociale şi economice actuale.  

Biblioteca Judeţeană Vrancea şi Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” au lansat Proiectul LECTURI 

PUBLICE, ce se va desfăşura începând din decembrie anul acesta, sub forma unor lecturi realizate de actorii 

teatrului, în mijlocul elevilor, în clasele de studiu şi în alte instituţii ( pentru persoanele dezavantajate - copii şi 

persoane vârstnice instituţionalizate) pe  teme alese împreună de elevi, bibliotecari, cadre didactice şi actori 

implicaţi în proiect. Sperăm că prin aceste lecturi publice, prin ritmicitatea lor şi  tematica aleasă  să reuşim să 

atragem tinerii spre frumuseţea textului literar.   

SITE-ul  BIBLIOTECII JUDEŢENE 

VRANCEA  a fost  prezentat de colegii implicaţi 

direct în realizarea lui: bibl. Margareta Tătăruş şi 

analist  programator Virgil Grigore Pătru 

Ca element de noutate au fost prezentate 

aplicaţiile pentru iPhone, iPad şi pe toate tipurile de 

telefoane mobile cu acces la internet, prin 

intermediul cărora Site-ul va pune la dispoziţia 

utilizatorilor întreaga bază de date începând cu 

catalogul on-line şi până la  ultimele evenimente şi 

proiecte în care biblioteca este implicată. 

 

CENTRUL DE FORMARE 

PROFESIONALĂ – ACTUALITATE ŞI 

PERSPECTIVE – Exemple de  bune practici în 

bibliotecile vrâncene a fost următoarea prezentare 

din programul zilei, susţinută de Margareta Tătăruş 

– unul din traineri Bibliotecii Judeţene Vrancea: 

„Este important şi pentru profesia noastră să dovedim că suntem puternici, uniţi şi să construim 

împreună,  bibliotecarul profesionist, implicat, cu abilităţi de utilizare a noilor tehnologii şi pregătit, în orice 

moment, pentru orice provocare.”  

 



A venit şi rândul bibliotecilor publice din Vrancea să-şi prezinte proiectele şi provocările  cărora le-au 

făcut faţă prin perspectiva meseriei de bibliotecar: Biblioteca Municipală Adjud, Biblioteca Orăşenească 

Mărăşeşti, Biblioteca Publică Răcoasa, Biblioteca Publică Broşteni, Biblioteca Publică Năruja. Au făcut 

prezentări ale proiectelor derulate legate de educaţie şi informare sanitară, de cunoaştere a istoricului locurilor 

şi oamenilor, de promovare a patrimoniului cultural local, de învăţare şi utilizare a noilor tehnologii, aplicaţii 

practice care s-au dovedit extrem de binevenite pentru  comunităţile  lor. 

  D-ra Mihaela Vlad, coordonator regional formare, Fundaţia Irex, cu PERSPECTIVE REGIONALE 

DE FORMARE PROFESIONALĂ – a încheiat seria de prezentări a acestei zile.  

„Biblionet a intervenit şi sprijinit  modul în care schimbările la nivel global au avut ca rezultat 

necesitatea unor noi servicii in  biblioteci, bazate pe implicarea în comunitate. Bibliotecarii vrânceni şi-au 

asumat  acest rol de agenţi ai transformărilor sociale, pentru a participa activ la dezvoltarea societăţii şi nu 

numai la documentarea evoluţiei acesteia”. 

 

Filiala ANBPR Vrancea a încheiat această 

activitate prin SESIUNEA DE PREMIERE care a 

venit ca o recunoaştere a meritelor pe care le au 

bibliotecarii, ce prin munca lor au reuşit să se dezvolte 

la nivel profesional şi personal, ANBPR - ca asociaţie 

coordonatoare a bibliotecilor  şi bibliotecarilor şi nu în 

ultimul rând,  IREX ca promotor al programului 

Biblionet . 

Acesta întâlnire a fost posibilă în urma 

finanţării Fundaţiei IREX a proiectului 

Bibliotec@Idei noi pentru comunitate, proiect 

întocmit de bibl Margareta Tătăruş- coordonatorul 

Secţiei pentru copii şi tineret . 

 A fost o întâlnire profesională în care au fost aduse în prim plan şi prezentate realizările, perspectivele şi 

problemele bibliotecilor publice din România. Evenimentul a adus in atenţia naţională importanta 

parteneriatelor asupra dezvoltării durabile  a serviciilor pentru public şi a evidenţiat  relaţia si beneficiile pe 

care le-am obţinut ca biblioteci, prin diferite parteneriate şi nu în ultimul rând  rolul ANBPR – ul in aceste 

parteneriate în context naţional şi internaţional. 

Concluzia generată de această întâlnire a fost că bibliotecile publice au potenţialul de a deveni un factor de 

ghidare socială pentru comunitate, asigurând prin informare şi  suport tehnic, conexiunea dintre autorităţi, 

servicii publice şi comunitate.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Experienţele Implicării Sociale: 

Voluntariat şi Cetăţenie activă” Sicilia - Italia 

 

Workshop Grundtvig din Messina, Sicilia 

(Italia), desfăşurat între 10 – 16 octombrie 2011 în Sicilia 

- Italia. Bibliotecara Anamaria Cătănoiu coordonatoarea 

Centrului de limbi străine din cadrul Bibliotecii Judeţene 

Vrancea a aplicat pentru acest workshop ales din 

Catalogul de Wrokshop Grundtvig 2011 – Programul 

de Educaţie Permanentă  

Tema “Experienţele Implicării Sociale: Voluntariat şi 

Cetăţenie activă”, a fost aleasă,  de colega noastră, pentru 

faptul că este deja coordonatoarea unui program de 

voluntariat desfăşurat în bibliotecă . 

Workshop – ul a fost deschis oficial de către reprezentanţii 

CESV, preşedintele prof. Antonio Mantineo, directorul 

Rosario Ceraolo, coordonatorul proiectului Maria Angela 

Filocamo, cu toţii prezentându-şi discursul de bun – venit 

în prezenţa mass – mediei. A fost susţinută şi o conferinţă 

de presă cu directorul CESV, cu toţii  vorbind despre 

activităţile acestora.      Toţi participanţii s-au prezentat de 

asemenea, spunând câteva cuvinte despre experienţa lor de 

voluntariat şi aşteptările acestora de la acest workshop 

(împărţind experienţe,  învăţând mai mult despre 

voluntariat, şi noi contacte pentru posibile parteneriate). 

Toate celelalte zile au fost cu vizite de studiu prin toată 

regiunea Messinei pentru a întâlni diferite asociaţii şi 

fundaţii care şi-au prezentat activitatea de voluntariat; 

exemple practice şi folositoare tuturor .Toate întâlnirile au 

avut modul lor de interactivitate, dezbateri, discuţii, 

prezentări ale participanţilor, rapoarte zilnice, evaluări ale activităţii pentru Agenţia Naţională a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Identitate şi experienţe vrâncene - La Conferinţa ANBPR 

 

 
Organizator: Asociaţia Naţională a 

bibliotecarilor şi  bibliotecilor publice din 

România 

Locaţie: Braşov 

Perioada: 20 – 21 octombrie 

Nr. participanţi: 120 
Rezumat: În perioada 20 – 21 octombrie 2011 

s-a desfăşurat la Braşov, Conferinţa Naţională 

a  Asociaţiei  Naţionale a Bibliotecilor şi 

Bibliotecarilor din România (ANBPR) - ediţia 

a XXII-a cu tema „Construim împreună forţa 

Asociaţiei” la care a participat şi delegaţia 

Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea. 

Eveniment profesional de impact 

naţional ,  manifestarea a marcat trecerea ANBPR într-o nouă etapă de dezvoltare organizaţională, pe baza 

eforturilor comune, de până acum, ale membrilor şi 

partenerilor.   

Prezenţi în număr mare la Poiana Braşov,  bibliotecari 

din toate tipurile de biblioteci, reprezentanţi ai 

partenerilor ANBPR, precum şi importante oficialităţi 

locale au luat parte la o suită de prezentări şi dezbateri 

tematice, subscrise temei Conferinţei.  

     Ziua de vineri, 21 octombrie, a fost rezervată  

unei sesiuni de prezentări şi dezbateri profesionale 

“Forţa filialelor, impactul serviciilor noi, susţinerea 

bibliotecilor”, moderată de dr. Liviu-Iulian Dediu, 

vicepreşedinte ANBPR.  

În cadrul acesteia a avut loc şi prezentarea  “Filiala 

ANBPR Vrancea - Identitate şi experienţe”, susţinută 

de bibliotecara Claudia Hanganu  - Sef Birou 

Comunicarea Colecţiilor din cadrul  Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Duiliu Zamfirescu  

153 de ani de la naştere 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Toate secţiile 

Perioada: 28 octombrie 

Colaboratori/Parteneri: 

Nr. participanţi: 127 
Exp. carte: 4, Altfel de expoziţii: 3, Nr. documente 

expuse: 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezumat: La sfârşitul lunii octombrie, s-au împlinit 153 de ani de la naşterea scriitorului Duiliu 

Zamfirescu, patronul spiritual al Bibliotecii Judeţene Vrancea. 

Ca în fiecare an acest moment a fost marcat de biblioteca noastră  printr-un program cultural  ce a reunit 

scriitori vrânceni, profesori, elevi şi bibliotecari care, împreună, au evocat personalitatea şi opera scriitorului. 

Toate secţiile  au pregătit expoziţii de carte inspirate din opera scriitorului  

 
 

 

 Secţia pentru copii şi tineret: 

Duiliu Zamfirescu în conştiinţa noastră 

Invitaţi: 

- Şcoala „Duiliu Zamfirescu” Focşani,  prezintă prof  

Pompilia Bărbosu 

- Şcoala „Duiliu Zamfirescu” Dumbrăveni Vrancea 

- Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti 

 



 

 

 Sala de lectură:  

Evocare şi recital de poezie Duiliu Zamfirescu 

Vizită documentară Duiliu Zamfirescu la 

Muzeul Unirii 
Invitaţi: 

- Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Focşani 

- Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani 

 
 Sediul Central: 

Iubirea galanta ideal pierdut  - din trăirile şi 

sentimentele epocii zamfiresciene 

Invitaţi: 

-  Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focşani,  prezintă dir. adj. 

prof. Marcu Livia 

-  Asociaţia Culturală Duiliu Zamfirescu, preşedinte Gheorghe 

Andrei Neagu 

- Liga Scriitorilor din  Vrancea,  preşedinte Culiţă Uşurelu 

 
 

 

 

 

 

 

Curs de Management şi Leadership – BIBLIOLEADER. 

 
Organizator: Fundaţia IREX România 

Locaţie: Braşov Bran 

Perioada: 26-27 octombrie 

    Rezumat:Cursurile de Management şi Leadership – 

BIBLIOLEADER s-au  desfăşurat în perioada 26-27 

octombrie în judeţul Braşov – Bran unde din partea 

Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea a 

participat managerul instituţiei dir. Teodora 

Fîntînaru. Aceste cursuri au fost organizate de 

Fundaţia IREX România. 

Scopul acestui curs a fost să creeze punţi de 

comunicare eficiente între membrii reprezentativi ai 

comunităţii, să perfecţioneze practicile şi 

cunoştinţele de comunicare, de mobilizare 

comunitară şi de lucru în echipă. 

 

 

 



 

Proiect INFO Europa  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Şcoala „Ion Basgan” Focşani 

Perioada: 27 octombrie 

Rezumat: Activitate de informare şi promovare a 

proiectului INFOEROPA în şcoli şi licee. Au fost 

distribuite materiale informative cu privire la 

Parlamentul European şi a activităţii acestuia. 

Nr. participanţi: 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carnavalul personajelor din basme  

a V-a ediție 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – Filiala Sud 

Locaţie: Hipermarket Carrefour 

Perioada: 31 octombrie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala „N. Iorga” , Şcoala „Al. Vlahuţă” , Liceul 

Pedagogic „Spiru Haret 

 

Rezumat: Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea – 

Filiala Sud a organizat  

cea de-a V-a ediţie a 

Carnavalului 

personajelor din basme, 

un carnaval în spiritul sărbătorii de Halloween. 

Manifestarea este deja o tradiţie a bibliotecii 

noastre, şi în acest au  participat elevii de la Şcoala 

„N. Iorga” – coordonaţi de profesor Cristina 

Chiriţă şi Nicoleta Dănilă şi elevii de la Şcoala „Al. 

Vlahuţă”  precum şi de la Liceul Pedagogic Spiru 

Haret din Focşani – coordonaţi de profesor Elena 

Vîlcu. 

Copiii au  pregătit un spectacol cu scenete, cântece, poezii, nelipsita paradă a costumelor precum şi 

tradiţionalii bostani de Halloween. Şi în acest au fost un număr mare de participanţi. 

Nr. participanţi: 115, Altfel de expoziţii: 1 

 



Gala Premiilor în Educaţie 

Fundaţia Dinu Patriciu  a organizat această Gală la nivel 

naţional, pe diverse secţiuni: Profesorul anului, Şcoala 

Anului, ONG-ul Anului, promovând astfel oameni, 

instituţii, proiecte cu adevărat deosebite. Este al doilea an 

când s-a  candidat şi la secţiunea BIBLIOTECARUL 

ANULUI şi pentru prima dată, un reprezentant al 

Bibliotecii Vrancea a fost nominalizat printre finalişti. 

Bibliotecara ANAMARIA CĂTĂNOIU, coordonatoarea 

Centrului de limbi străine al Bibliotecii Vrancea şi-a 

depus candidatura şi a fost nominalizată printre finalişti  

23 octombrie - toţi candidaţii au susţinut un interviu la 

Facultatea de Istorie din Bucureşti, în faţa unui juriu 

compus dini: Dragoş Neagu, vicepreşedinte ANBBPR 

(Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice) şi 

directorul Bibliotecii Judeţene Brăila; Gilda Drăgănescu, câştigătoarea Premiului I din 2010, Andrei Roşca, 

fondator Bookblog - cel mai important website despre cărți din România; Cristian Lupşa, editor. 

2 noiembrie - Gala Premiilor în Educaţie şi-a desemnat 

câştigătorii celei de-a treia ediţie 

 Festivitatea s-a derulat în Sala Unirii a Palatului 

Parlamentului şi a fost transmisă în direct pe site-ul 

Fundaţiei Dinu Patriciu. Cu toate că nu a căştigat premiul 

cel mare colega noastră a fost nominalizată printre 

finaliştii ediţiei din 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOIEMBRIE 
 

ACTIVITATE  METODICĂ   

Organizator:Bilioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul central 

Perioada: 17 noiembrie 

Colaboratori/Parteneri: Filiala Anbr Vrancea 

Nr. participanţi: 21 
Rezumat: Întâlnire metodică cu membrii Filialei 

ANBPR şi bibliotecari ai bibliotecii judeţene. Din 

program: 

 Concluzii activităţi luna octombrie (târg de carte, 

workshop profesional):  

 organizare, impact, implicare, rezultat                                         

ANBPR - Conferinţa naţională, 20-21 oct. 2011 - 

eveniment profesional cu impact naţional:  

 Diseminarea informaţiilor în urma participării la 

Conferinţă 

 Prezentare Ghid de de bune practici în situaţii de 

risc şi alte apariţii editoriale de specialitate 

 Filiala ABBPR Vrancea –demesuri iniţiate în 

vederea obținerii personalității juridice 

 Filiala ANBPR Vrancea – Identitate şi experienţe, 

lucrare prezentată în cadrul Conferinţei 

 Asociaţia CĂRŢI DESCHISE 

Biblioteconomie 

 Noutăţi privind implementarea programului 

Tinread 

Proiecte şi exemple de bune practici 

 Atelier de voluntariat în Sicilia 

Stiluri de comunicare şi munca în echipă 

 Instruire PSI – norme şi aplicaţii practice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infoeuropa –  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 

Perioada: 24 noiembrie 

Rezumat: Activitate de informare şi promovare a 

proiectului INFOEROPA în şcoli şi licee. Au fost 

distribuite materiale informative cu privire la 

Parlamentul European şi a activităţii acestuia. 

Nr. participanţi: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intâlnirea metodică a bibliotecarilor publici din Vrancea 

 la Biblioteca “Ana Georgescu”Odobeşti 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea, Filiala ANBPR 

Vrancea 

Locaţie:Biblioteca „Ana Georgescu”  Odobeşti 

Perioada: 23 noiembrie 

Colaboratori/Parteneri: Biblioteca „Ana Georgescu”  Odobeşti 

Nr. participanţi: 42 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană Vrancea a organizat, o întâlnirea 

metodică a 

bibliotecarilor publici din judeţul Vrancea, găzduită 

de Biblioteca Publică “Ana Georgescu” Odobeşti. 

Au fost diseminate informaţii în urma participării la 

Conferinţa Naţională a ANBPR de la sfârşitul lunii 

octombrie, au fost prezentate Ghidul de bune practici 

în situaţii de risc şi alte apariţii editoriale de 

specialitate şi lucrarea Filiala ANBPR Vrancea – 

Identitate şi experienţe, prezentată şi în cadrul 

Conferinţei ANBPR. 



 

 

 

Serviciul de Biblioturism 

excursii documentare gratuite în Vrancea 

 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  Vrancea, Filiala 

Anbpr Vrancea 

Locaţie: Biblioteca Publică “Ana Georgescu” Odobeşti, 

Mănăstirea Mera, Biblioteca Publică Broşteni 

Perioada: 23 noiembrie 

Nr. participanţi: 38 

Rezumat: Biblioteca a lansat un nou serviciu de 

bibliotecă – BIBLIOTURISM, la întâlnirea metodică a 

bibliotecarilor publici din judeţul Vrancea, găzduită de 

Biblioteca Publică “Ana Georgescu” Odobeşti. Un  

segment important, din programul zilei, a fost debutul 

Serviciului de Biblioturism.  

Biblioturismul este un nou serviciu, un nou concept de bibliotecă,  prin care ne propunem să îmbinăm 

cartea şi turismul cu scopul de a redescoperi, bibliotecile şi ţinuturile Vrancei  cu toate aspectele de istorie şi 

patrimoniu cultural. 

Proiectul are la bază Ghidul de Biblioturism, editat de biblioteca Vrancea care a strâns în peste 200 de 

pagini informaţii istorice şi culturale despre toate bibliotecile din Judeţul Vrancea, în număr de 33, din care 19 

biblioteci au descrieri complete cu perspective diacronice  şi sincronice. 

Debutul acestui proiect a fost excursia documentară a 30 de bibliotecari publici din judeţ şi bibliotecari 

ai bibliotecii judeţene la  Biblioteca Publică “Ana Georgescu” Odobeşti, Mănăstirea Mera, urmată de vizita 

la Biblioteca Publică Broşteni, deplasare pentru care am beneficiat de sprijinul S.C. Transport - Auto 

Focşani, care a pus la dispoziţia noastră un autobuz.  

Dorim să asigurăm continuitatea acestui nou serviciu de BIBLIOTURISM şi să putem oferi comunităţii 

o nouă  perspectivă asupra Vrancei. 

  

 

 
 

 

 



 

 

Întâlnirea ONGT  din Vrancea 

 

 

Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Vrancea 

Locaţie: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Vrancea 

Perioada: 

Colaboratori/Parteneri: Asociaţia Cărţi Deschise 

Focşani, Asociaţia Potpourri Focşani, Asociaţia Rom 

pentru Rom Panciu, Asociaţia Fii cel ce eşti creat, 

Asociaţia Educatoarelor din România, Asociaţia Ardor 

Moldova   

Nr. participanţi: 37 
Rezumat: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, Asociaţia Cărţi Deschise Focşani şi Asociaţia 

Potpourri Focşani, au fost invitate să participe, alături de 

alte organizaţii de tineret din Vrancea, la şedinţa publică a primei etape a proiectului Autorităţii Naţionale 

pentru Sport şi Tineret - „Guvernamental şi neguvernamental în activitatea de tineret”, găzduită de Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea.  

Au fost prezentate activităţile şi proiectele ce au fost derulate prin aceste asociaţii vrâncene, cu implicarea 

tinerilor voluntari şi s-au discutat anumite probleme: 

- derularea concursului local de proiecte in 2011; 

- aspecte pozitive şi dificultăţi întâmpinate în Metodologia de finanţare a proiectelor de tineret în cadrul 

programelor şi proiectelor ANST; propuneri de îmbunătăţire;  

- analiza situaţiei Centrelor de Tineret – Metodologia funcţionarii şi organizării centrelor de tineret; 

      -    alegerea unui reprezentant ONGT care să participe la întâlnirea regionala din etapa a II-a, 8-10 

decembrie 2011. 

Dintre asociaţiile constituite în Vrancea, au fost prezente la această întâlnire: din partea Bibliotecii 

Vrancea, Asociaţia Cărţi Deschise Focşani - reprezentată de  bibl Maria - Cristina Olaru şi Asociaţia 

Potpourri Focşani – reprezentată de preş.  Anamaria Cătănoiu; Asociaţia Rom pentru Rom Panciu, Vrancea -  

reprezentată de  preş.  Cristina Paraschiv, Asociaţia Fii cel ce eşti creat – reprezentată de preş. Odette Irimiea, 

Asociaţia Educatoarelor din România -  Filiala Vrancea – reprezentată de preş. prof. Carmen Dobre, 

Asociaţia Ardor Moldova  - Filiala Vrancea reprezentată de prof. Livia Marcu, director adjunct al Liceului 

Pedagogic “Spiru Haret”  Focşani. 

 Tot cu această ocazie a fost marcată Ziua 

internaţională a televiziunii printr-o dezbatere despre 

efectele televiziunii, de elevi ai Liceului Pedagogic “Spiru 

Haret” Focşani. 

Tot în cadrul întâlnirii au fost desemnaţi 

reprezentanţii ONG din Vrancea care vor participa la 

întâlnirea regională de la Izvorul Mureşului, Jud. 

Harghita, din perioada 8-10 decembrie 2011. cu tema 

„Guvernamental şi neguvernamental în activitatea de 

tineret”: Lia Cazacu, expert la Compartimentul de 

Tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Vrancea şi Anamaria Cătănoiu, preş Asociaţia 

Potpourri şi coord. Centrul de Limbi Străine - 

Biblioteca Judeţeană Vrancea  

 

 

 



 

 

Cursuri gratuite în utilizarea calculatorului, pentru vârstnici  

 

Organizator: Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii 

Vrancea 

Locaţie: Sala de lectură 

Perioada: 21 – 25 noiembrie 

Nr. participanţi:11 
Rezumat: În perioada 21 – 25 noiembrie 2011, la Centrul de 

Formare Profesională al Bibliotecii Judeţene ”Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea s-a derulat Cursul de Iniţiere în 

utilizarea calculatorului şi internetului pentru vârstnici. 

Inspiraţi de nevoile vârstnicilor de învăţare a utilizării noilor 

tehnologii, de reducerea decalajului digital dintre generaţii 

dar şi de nevoia de socializare şi comunicare cu membrii 

familiei plecaţi în străinătate, prin acest curs ne-am propus să-i învăţăm pe participanţi  să-şi găsească 

informaţiile utile prin accesarea unor site-uri specializate, 

să-şi creeze cont pe Yahoo Mail şi să utilizeze poşta 

electronică, să deprindă noţiuni de redactare a unui text şi 

să comunice on-line pe Yahoo Messenger. 

Timp de 5 zile, cei 11 cursanţi au petrecut 3 ore pe 

zi la bibliotecă, dezlegând mistere ale tehnologiei moderne. 

Fiecare cursant a lucrat pe un laptop de ultimă generaţie, 

conectat la internet şi s-a bucurat de experienţa didactică şi 

IT a celor doi formatori ai Bibliotecii Judeţene Vrancea - 

Margareta Tătăruş şi Nicoleta Oprişan .  

Prin intermediul acestui curs nou, Biblioteca 

Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea a oferit 

publicului vrâncean un nou serviciu de bibliotecă – 

Instruire gratuită în utilizarea noilor tehnologii, pentru 

vârstnici  

 

Nu violenţei în familie 

 Organizator: Inspectoratul de poliţie Vrancea 

Locaţie: Sala de lectură 

Perioada: 23 noiembrie  

Colaboratori/Parteneri: Biblioteca Judeţeană  

Nr. participanţi: 16 
 

 

 

 

 

 

 

Altfel de expoziţii:1 

Rezumat: Sala de lectură a bibliotecii a fost gazda unei 

întâlniri şi dezbateri pe tema Violenţei în familie. Activitatea 

a fost susţinută de subcomisar Manolache Monica din cadrul 

Compartimentului de prevenire a criminalităţii şi a fost 

organizată cu ocazia Zilei Naţionale împotriva violentei în 

familie. 



 

 

Expoziţie de pictură - debut Miron Andreea 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada: 23 noiembrie – 6 decembrie 

Colaboratori/Parteneri: Grup Şcolar Mărăşeşti 

Nr. participanţi: 28 
Altfel de expoziţii:1   

 

 

 

Rezumat: Expoziţie de pictură şi desene realizate 

de eleva Miron Andreea Daniela. Vernisajul 

expoziţiei a fost făcut în prezenţa cadrelor 

didactice, elevilor şi iubitorilor de pictură. Pentru 

Miron Andreea Daniela elevă la Grupul Şcolar 

Mărăşeşti a fost prima expoziţie personală.  

 

 
 

Proiect  - Ochiul din biblioteca 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea, Colegiul 

Naţional „Al I. Cuza” 

Locaţie:Toate secţiile bibliotecii 

Perioada: noiembrie 2011 - mai 2012 

Nr. participanţi: 28 
Exp. carte: 4 

Altfel de expoziţii: 3 

Rezumat: Proiectul vizează evidenţierea unor ipostaze 

inedite ale cărţii şi bibliotecii în cadrul unor activităţi cu un 

caracter sincretic, în care lectura şi creaţia de text se îmbină 

cu lectura şi creaţia de imagine. Scopul proiectului este 

acela de a stimula gustul elevilor pentru lectură, 

fotografie şi arta imaginii, fundamentând sau 

extinzând o serie de competenţe culturale, estetice şi 

axiologice necesare pentru formarea intelectuală şi 

afectivă a elevilor.  Iniţiatori şi coordonatori prof. 

Ana-Maria Cornilă-Norocea, coordonator al Clubului 

de Arta Imaginii “Imago Mundi” CNAIC, 

Coordonatori: Anamaria Cătănoiu,  Centrul de Limbi 

Străine,  Nicoleta Oprişan - Sala de Lectură.  

 

 



 

 

 

 

Acest proiect se va finaliza prin: 

-realizarea broşurii “Ochiul din bibliotecă”     

-acordarea unor diplome elevilor participanţi 

-prezentarea unui ciclu de expoziţii sub titlul 

“Fotografii livreşti “ 

-realizarea unui blog tematic  

-alcătuirea unui DVD de prezentare a desfăşurării 

proiectului  

-realizarea unui scurt-metraj  

 

Serviciul de împrumut interbibliotecar 

 

În cadrul serviciului de împrumut interbibliotecar, Biblioteca Judeţeană 

Vrancea a avut dublă calitate, atât de beneficiară cât şi de furnizoare şi a colaborat cu 

mai multe tipuri de biblioteci din ţară: Biblioteca Centrală Universitară”Mihai 

Eminescu” Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca 

Municipală „Radu Rosetti” Oneşti şi cu biblioteca specializată din cadrul 

Spitalului Fundeni. Au fost solicitate peste 40 de titluri, majoritatea aparţinând 

domeniului medicină, dar şi matematică, beletristică şi istorie, beneficiari fiind elevi 

ai şcolilor sanitare postliceale, cadre medicale, cadre didactice şi colaboratori ai 

bibliotecii (Fundaţia Cartea Călătoare). 

 

 

 

Din titlurile care au circulat prin serviciul 

interbibliotecar amintim:   

“Evaluare si recuperare kinetică în reumatologie” 

“Kinetoterapia in afectiuni neurologice” 

“Reumatologie clinica” 

“Genetică” – Valeriu Bistriceanu 

“Eseu despre o concepţie catolică asupra iudaismului” –

N.Steinhardt 

“Eseu despre generaţia războiului” – Emil Manu 

“Teoria probabilitatilor” - William Feller 

“Cimitirul din Praga “– Eco Umberto 

„Se numea Sarah” - Tatiana de Rosnay 

 

 



 

 

 

 

 

 

Proiect cultural Herţa - Ucraina 

 
 Iniţiator proiect: Colegiul Naţional „Unirea” 

Focşani, 

Locaţie:Chişinău - Republica Moldova, Herţa - 

Ucraina 

Perioada:9-11 decembrie 

Colaboratori/Parteneri: Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu, Filiala ANBPR Liceul 

Teoretic „Gh. Asachi” Chişinău, Comunitatea 

evreilor – Filiala Vrancea 

Rezumat: Ca urmare a unui protocol prin 

care se urmăreşte multiplicarea şi consolidarea 

legăturilor culturale cu românii din afara graniţelor, 

încheiat între Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, 

Liceul Teoretic „Gh. Asachi” Chişinău, 

Comunitatea evreilor – Filiala Vrancea, 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu şi Filiala ANBPR, în perioada 9-11 decembrie 2011, a fost 

organizată o vizită  documentară  la Chişinău - Rep. 

Moldova Cernăuţi – Ucraina.  

Din delegaţia condusă de iniţiatorul şi 

coordonatorul proiectului domnul Adrian Atarcicov,  prof. 

la Colegiul Naţional „Unirea” Focşani,  au  făcut parte 

cadre didactice şi elevi de la liceele „Ioan Slavici” Panciu, 

„Emil Botta” Adjud şi Colegiul Naţional „Unirea” alături 

de reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene Vrancea.  

 În prima zi a vizitei au avut loc întâlniri de lucru la 

Chişinău, bazate pe colaborări de tradiţie cu mai multe 

instituţii cu profil educativ-cultural. Astfel, reprezentanţii 

instituţiilor de învăţământ vrâncene au participat la o 

întâlnire cu profesori şi elevi ai Liceului Teoretic „Gh. 

Asachi” Chişinău, prin care s-a consolidat parteneriatul 

care are deja un an vechime. 

 De asemenea, reprezentanţii Bibliotecii 

Judeţene Vrancea, Bibliotecii Municipale „B.P. 

Hasdeu” şi ai Filialei „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din 

Chişinău au participat la o masă rotundă care a avut ca 

temă implicarea bibliotecii publice în comunitate Cu 

acest prilej a fost înmânată doamnei conf. univ. dr. 

Lidia Kulikovski (director general – Biblioteca 

Municipală „B.P. Hasdeu”) Diploma de recunoştinţă 

şi de Membru de onoare al Asociaţiei Culturale „Cărţi 

deschise” Vrancea şi au fost donate filialei comune, 

„Ştefan cel Mare şi Sfânt”, 30 de titluri de carte în 

limba engleză şi 15 exemplare de carte din literatura 

universală, reprezentând solicitări de lectură ale 

cititorilor din Chişinău.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Celelalte două zile ale vizitei au fost dedicate stabilirii de 

contacte culturale, vizitării şi cunoaşterii  unor importante instituţii 

din Herţa şi Cernăuţi. Cu acest prilej, delegaţia din Vrancea a avut 

plăcerea să îl cunoască pe domnul Alecsandru Platonov, profesor 

la Liceul Raional “Gh. Asachi” Herţa regiunea Cernăuţi, Ucraina 

cu predare în limba română  şi vicepreşedintele al Fundaţiei 

Culturale Gh. Asachi. 

Sub impresia acestor trăiri, au fost înmânate domnului prof. 

Alecsandru Platonov, cărţi din literatura română, reviste şi 

materiale de promovare a istoriei culturale vrâncene, donate 

de Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria Focşani, Colegiul 

Naţional „Unirea” , Biblioteca Judeţeană şi Direcţia pentru 

Cultură Vrancea. Totodată a fost oferit portretul lui Mihai 

Eminescu, realizat anume pentru acest eveniment de pictorul Ovidiu Opaiţ, voluntar al Bibliotecii Judeţene.  

 

 

 

 

 “Sfântul Nicolae„-  icoane din suflet de copil 

 

Organizator:Biblioteca Judeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada:5 – 31 decembrie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala ”Ştefan cel Mare”  

Rezumat: Sediul Central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a găzduit expoziţia de icoane pe 

sticlă “Sfântul Nicolae – icoane din suflet de copil”, 

realizată de elevii clasei a III-a A de la Şcoala ”Ştefan cel 

Mare” din Focşani, coordonaţi de doamna învăţătoarea 

Sonia Opaiţ. Scopul realizării acestor icoane a fost, în 

primul rând de a le oferi copiilor o alternativă utilă de 

petrecere a timpului liber, într-un context social în care ei 

devin tot mai mult dependenţi de calculator şi de televizor 

 

. Astfel, elevii implicaţi în proiect au descoperit 

plăcerea de-a citi şi de-a ilustra, după puterile lor, viaţa 

Sfinţilor, bucurându-se de binecuvântarea slujbelor 

religioase şi de sfaturile profesoarei de religie, Tache 

Anişoara. Inimoşii expozanţi şi-au lărgit sfera 

deprinderilor personale iniţiindu-se în tainele picturii pe 

sticlă, bucuria reuşitei fiind evidentă, deşi cei mai mulţi 

se află la prima lor încercare.Prin strădania lor micii 

artişti au finalizat 21 de lucrări, picturi pe sticlă, realizate 

în spiritual cunoaşterii tradiţiilor şi valorilor creştine şi vă 

invită la bibliotecă să le admiraţi. Vernisajul s-a bucurat 

de prezenţa doamnei Roxana Vornic director al Şcolii 

„Ştefan cel Mare” 

Nr. participanţi:45, Altfel de expoziţii:1 



 

 

Întâlnire profesională la bibliotecă 

 
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie: Sediul Central 

Perioada: 12 decembrie 

Colaboratori/Parteneri:Filiala ANBPR Vrancea, Teatrul 

Municipal „Mr. Gh. Pastia” Focşani 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

a găzduit ultima întâlnire metodică, din acest an, a 

bibliotecarilor publici din Vrancea. Au fost cuprinse în 

tematica zilei:  

 Structura întâlnirilor metodice cu bibliotecarii din 

comunităţile publice rurale şi orăşeneşti - bibliotecar 

Veronica Crăciun  

 Practici - Biblio@Sănătate, Serviciu nou de bibliotecă la 

Răcoasa, bibl. Ghiţă Vlădoiu 

 Prezentarea activităţii editoriale a  ASOCIAŢIEI 

”Simion Mehedinţi”, Conf. Univ. Dr. Costică Neagu 

 Metode de diseminare a informaţiilor şi evenimentelor 

în bibliotecă, bibl. Maria Cristina Olaru 

Întâlnirea s-a bucurat de vizita surpriză a Directorul 

General al Grupului Editorial RAO , Ovidiu Enculescu. 

Biblioteca a intrat în atmosfera de sărbătoare prin debutul  proiectului „Lecturi publice” şi recitalul realizat 

de d-na Paula Grosu şi dl. Sorin Francu director al Teatrului Municipal „Mr. Gh. Pastia” Focşani.  

Nr. participanţi: 27 

 

 Lansare de carte - Curierul  

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie:Sediul Central 

Perioada: 15 decembrie 

Colaboratori/Parteneri: 

   Rezumat: Lansarea cărţii „Curierul”, apărută la 

Editura Zigotto, Galaţi, în prezenţa autorului, prof. dr.  

Florinel Agafiţei. Această nuvelă  a obţinut premiul I la 

Concursul Naţional de Literatură “Agatha Grigorescu 

Bacovia” . 

 

 

 

 

 

 Juriul a avut de ales între 300 de manuscrise trimise de scriitori 

din toată ţara. Preşedintele juriului - la acest  concurs - a fost 

academicianul Eugen Simion.   Profesor, doctor în istoria 

filosofiei, scriitorul Florinel Agafiţei este singurul vrâncean 

aplecat către studiul limbii, culturii şi civilizaţiei indiene; 

totodată, este deţinătorul unei impresionante biblioteci de 

indianistică,  cărţi unicat în ţară. Au fost prezenţi la această 

lansare scriitori şi profesori. Nr. participanţi:21, Exp. carte:1, 

Nr. documente expuse:18 



 

Magia Crăciunului la Bibliotecă 

 

Organizator:Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Locaţie:Sediul Central 

Perioada: 16 decembrie 

Colaboratori/Parteneri: Şcoala „Anghel Saligni”, Grup 

Vocal, Scoala Stefan cel Mare, Car Milcov Focsani , Şcoala 

Ion Basgan Focsani, Centrul de Zi Dănuţ Broşteni 

Rezumat: În acesta lună a Sărbătorilor de Iarnă, biblioteca  a 

fost gazda mai multor manifestări. Prin Magia Crăciunului au 

fost  alături de bibliotecă pensionari, elevi, cadre didactice, 

reprezentanţi ai mass-mediei locale  şi colaboratori 

permanenţi ai instituţiei noastre. În prezenţa membrilor de la 

CAR învăţământ, la bibliotecă a avut loc un program realizat 

de grupul vocal al Şcolii „Anghel Saligny” coordonat de prof. 

Barbăroşie Cristina şi de elevi ai Şcolii „Ştefan cel Mare” 

coord. de înv. Huzuneanu Valentina. Au fost alături de noi şi 

elevii Şcolii „Ion Basgan”, voluntari ai bibliotecii, coordonaţi 

de prof. Nataşa Simion care au iniţiat o activitate de strângere 

de fonduri pentru Centrul de zi Dănuţ - Broşteni. Astfel, elevii au oferit daruri copiilor dezavantajaţi din acest 

centru. 

Prin Programul  BIBLIOTECA DĂRUIEŞTE, manifestare de tradiţie a Bibliotecii Judeţene, copiii 

bibliotecarilor au donat, pentru acelaşi scop, din jucările lor, sperând  să aducă de sărbători un strop de bucurie 

copiilor din  Centrul de zi Dănuţ Broşteni.   

La acest program au fost invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei  locale.  

 

 
Recital de colinde realizat de Copii Centrului 

de Zi Dănuţ Broşteni 

 

 

 

 

Elevi ai  Şcolii „Ion Basgan”, voluntari ai 

bibliotecii,coordonaţi de prof. Nataşa Simion au 

facut daruri  copiilor de la Centrul de zi Dănuţ-

Broşteni 

 

 



 

 Colegiul Naţional Al. I. Cuza la bibliotecă 

 

 

Vineri, 16 decembrie, au vizitat sediul 

bibliotecii judeţene din strada Maior Sava, elevi ai 

Colegiului Naţional „Al I. Cuza” Focşani care au  

împodobit bradul bibliotecii împreună cu doamnele 

bibliotecare Corina Aiacoboae, Mariana Greculescu şi 

coordonatorul Centrului de limbi străine, Anamaria 

Cătănoiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANIFESTĂRI CULTURALE – SINTEZĂ 2011 
 

 

 Număr de programe şi evenimente culturale: 101, din care 36 lansări/prezentări de 

carte 

 Participanţi la manifestări culturale: 9436 

 Expoziţii de carte: 196 

 Total documente expuse: 4321 

 Total apariţii în presă: 476 din care, 

 Apariţii în presa naţională – 18 

 Apariţii în presa internaţională – 10 

 Apariţii în reviste locale – 7 

 Apariţii în reviste on-line - 3 

 Total apariţii TV: 132 

 223 parteneriate/colaborări, din care 42 cu instituţii de învăţământ din municipiu 

şi judeţ, 41 colaborări externe  şi 75 cu voluntari. 

 

Din totalul participanţilor la programe şi evenimente culturale (9436) au participat: 

 Copii şi adolescenţi –7444 

 Cadre didactice – 781 

 Scriitori – 188 

 Bibliotecari/specialişti - 320 

 Vârsta a III-a – 380 

 Alte categorii – 323 

Numărul reprezintă participările la una sau mai multe activităţi ale bibliotecii, 

organizate mai ales intramuros. 
 

 

 

 

 

 

Legendă 

Albastru - Acţiuni outdoors 

Roşu - Acţiuni indoors 

Verde– Program/Proiect 

Roz - Campanii 
 

 



Vizite colective 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIONET VRANCEA 2011 

 

Biblionet este un program de cinci ani care le va facilita romanilor accesul gratuit la informatie, prin 

dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne in România. Prin cursurile de formare si tehnologia 

furnizata, Biblionet va ajuta bibliotecile sa asigure servicii in comunitatile locale sub forma unui parteneriat 

intre IREX, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), autoritatile 

locale si nationale si bibliotecile din tara. După cum se ştie Programul Biblionet – lumea în biblioteca mea este 

finanţat de Fundaţia Bill&Melinda Gates, având scopul de a asigura creşterea accesului românilor la 

informaţie şi ajutând bibliotecile să-şi deservească mai bine comunităţile. 

   

Asigurarea sprijinului guvernamental:                                                                                               

 Implicarea administraţiei în vederea adaptării politicilor publice. Pentru a spori impactul investiţiei în 

tehnologie pentru bibliotecile publice, partenerii Biblionet vor depune eforturi pentru a promova relevanţa şi 

importanţa tot mai mare a bibliotecilor în societatea românească actuală şi nevoia de angajare a resurselor 

corespunzătoare noului rol al bibliotecilor. 

  

BIBLIOTECA PUBLICĂ POPEŞTI 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î

n luna martie 2010 programul Biblionet – lumea în biblioteca mea a fost implementat în judeţul Vrancea. 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a primit pentru Centrul de Formare Biblionet un număr de 

11 laptopuri, căşti cu microfon, mouse, un videoproiector, un scanner,o imprimanta, un router, cabluri  plus 

softul aferent, toate însumând aproape 60000 de lei.  

Programul s-a aplicat până în prezent în 17 localităţi ale judeţului, iar  bibliotecile publice au fost 

dotate cu calculatoare si alte echipamente IT care vor fi folosite pentru accesul gratuit de către comunitatea 

respective.   

Pentru o buna funcţionare a programului au fost instruiţi 2 bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană, care au 

devenit traineri, ei având misiunea de a instrui bibliotecarii din cele 17 biblioteci publice, ca un prim pas.  

 

  Odobeşti 2011 

 



 

Pe data de 8 noiembrie 2010 a avut loc inaugurarea Centrului de Formare Biblionet,  inaugurare ce 

a avut loc în prezenţa directorului de proiect Paul Baran şi a lui Ovidiu Ana, coordonator training din cadrul 

fundaţiei IREX, care au rămas plăcut impresionaţi şi au felicitat autorităţile locale pentru implicarea şi 

sprijinul acordat bibliotecii. De asemenea, au fost prezenţi membri ai Consiliului Judeţean Vrancea, primari şi 

bibliotecari din localităţile intrate în programul Biblionet, alţi invitaţi şi mass media locală. 

Beneficiarii acestei investiţii majore în viitorul comunităţilor respective au fost 30 de bibliotecari au 

fost instruiti prin cursurile de utilizare a calculatorului, ca mijloc de informare, educaţie şi adaptare a noilor 

tehnologii la nevoile comunităţilor, instruire ce a fost făcută de specialişti din cadrul Fundaţiei IREX 

Bucureşti şi de la EOS din Timişoara, precum şi o serie de cursuri de servicii noi de bibliotecă. 

                 

              Jariştea 2011 

 În luna decembrie 2010, cele 17 biblioteci 

publice au primit calculatoarele şi echipamentele 

IT conform programului stabilit, valoarea lor 

ridicându-se la aproximativ 300000 de lei şi anume: 

Biblioteca Municipală Adjud, Biblioteca 

Orăşenească Panciu, Biblioteca Orăşenească 

Odobeşti, Biblioteca Orăşenească Mărăşeşti, 

bibliotecile comunale Bordeşti, Boghești, 

Broşteni, Cîrligele, Dumbrăveni, Homocea, 

Jariştea, Măicăneşti, Popeşti, Răcoasa, Soveja şi 

Tîmboieşti.  

 

 

Dintre aceste biblioteci care oferă acum 

acces gratuit la Internet de mare viteză prin Biblionet următoarele au organizat şi manifestări de inaugurare cu 

sprijinul consiliilor locale şi cu sprijinul coordonatorului judeţean: Popeşti, Odobeşti, Jariştea, Adjud, 

Bogheşti, Broşteni şi Năruja. 

 

Bogheşti 2011                                                        Adjud 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În 2011 alte 14 biblioteci publice din judeţ s-au calificat în programul Biblionet: Andreiaşu, 

Cîmpuri, Dumitreşti, Garoafa, Gugeşti, Mera, Moviliţa, Paltin,  Pufeşti, Străoane, Ţifeşti, Vârteşcoiu, 

Vidra, Vulturu precum şi trei filiale ale Bibliotecii Judeţene Vrancea: Sala de lectură, Secţia pentru 

copii şi tineret şi Filiala Sud. Începând cu luna februarie 2012 vor fi livrate calculatoarele şi echipamentele 

IT aferente pentru fiecare biblioteca publică aplicantă. 

 

                                                            Năruja 2011 

 

 

Broşteni - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport ACTIVITATE METODICĂ – 2011 
 

               I.   Întâlniri metodice lunare, exceptând lunile de vacanță iulie şi august.  

  
             II. Vizite documentare la cele 17 biblioteci publice din judeţ care au intrat  
în runda a II-a a Programului naţional Biblionet: 

Biblioteca Andreiaşu, Biblioteca Dumitreşti, Biblioteca Garoafa, Biblioteca Gugeşti, 

Biblioteca Mera, Biblioteca Moviliţa, Biblioteca Paltin, Biblioteca Pufeşti, Biblioteca 

Străoane, Biblioteca Ţifeşti, Biblioteca Vârteşcoiu, Biblioteca Vidra, Biblioteca Vulturul 

 

          III. Îndrumări metodice                                                                           

 1. Consilere în deselecţia, casarea şi organizarea  colecţiilor la    următoarele biblioteci 

publice din judeţ: Biblioteca Bogheşti, Biblioteca Broşteni, Biblioteca Cîmpuri, Biblioteca 

Garoafa, Biblioteca Moviliţa, Biblioteca  Pufeşti, Biblioteca Străoane, Biblioteca Țifești, 
Biblioteca Vidra  

2. Sprijinirea efectivă la stabilirea modului de lucru privind  deselecţia, casarea şi 

organizarea colecţiilor la Biblioteca orăşenească „Ana Georgescu” Odobeşti. 

3. Lucru individual, la sediul bibliotecii, cu o serie de bibliotecari comunali pe diverse 

teme:  

            a) Evidenţa documentelor de bibliotecă în:  

RMF, RI şi în   formularul  PROBIP, la următoarele biblioteci: Andreiașu, Bârsești, 

Boghești, Bordești, Câmpuri, Dumbrăveni, Jitia, Mera, Movilița, Popești, Tâmboiești, 
Vidra, Vulturul 

       b) Stabilirea cotei de format pentru fondul documentar -   

Biblioteca Municipală Adjud  (corespondenţă e-mail). 

 
           IV. Statistica activităţii bibliotecilor publice din judeţ 

1.Verificarea şi centralizarea datelor statistice pe tipuri de biblioteci, din formularele: 

CULT. 1 şi a celor două formulare de la Cluj:  Raportul Statistic de Utilizare a Bibliotecii 

în Anul 2011 și Raportul Statistic  Anual.  

2. Calcularea principalilor indicatori de performanţă pe fiecare bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEME ale ÎNTÂLNIRILOR METODICE 

CU BIBLIOTECILE ORĂŞENEŞTI ŞI COMUNALE 
 

Informare Biblionet şi Biblioteci adiţionale 2011  

Statistică de bibliotecă  2010  

                    - Formulare Cult. 1 

                    - Raport statistic de utilizare a bibliotecii în anul 2010 

                    - Raport statistic anual 

 

Caiet de evidenţă a activităţii de bibliotecă –  aplicaţii  practice   

Evaluare - Rapoarte - Statistice de bibliotecă  - 2010 

Ghid Biblioturism Vrancea: Prezentare 

Informare privind inaugurarea Biblionet la bibliotecile: Popeşti, Odobeşti şi Jariştea  

Donaţie carte de la Jurnalul Naţional 

Programul de Training pentru Lideri şi Inovatori al Centrului Monterson din 

Statele Unite ale Americii – prezentarea vizitei şi diseminare de informaţii profesionale                    

Deselecţia ca parte componentă a politicilor de dezvoltare a colecţiilor de 

bibliotecă: Ghid de deselecţie 

Conferinţa naţională a ANBPR, 20-21 oct. 2011 - eveniment profesional cu impact 

naţional:  

 Diseminarea informaţiilor în urma participării la Conferinţă 

 Prezentare Ghid de bune practici în situaţii de risc şi alte apariţii editoriale de 

specialitate 

 Filiala ANBPR Vrancea – Identitate şi experienţe, lucrare prezentată în cadrul 

Conferinţei 

Biblioteconomie 

 Deselecţia ca parte componentă a politicilor de dezvoltare a colecţiilor de 

bibliotecă: exemplificare Biblioteca Ana Georgescu Odobeşti   

 Mass-media şi biblioteca – Forme de relaţionare 

Vizită documentară:  

 Bibliotecile publice Broşteni şi Mera  

 Mănăstirea Mera 

Concluzii activităţi luna octombrie (târg de carte, workshop profesional):  

 organizare, impact, implicare, rezultate 

 

ANBPR - Conferinţa naţională, 20-21 oct. 2011 - eveniment profesional cu impact 

naţional:  
 Diseminarea informaţiilor în urma participării la Conferinţă 

 Prezentare Ghid de de bune practici în situaţii de risc şi alte apariţii editoriale de specialitate 

 Filiala ABBPR Vrancea –demesuri inițiate în vederea obținerii personalității juridice 

 Filiala ANBPR Vrancea – Identitate şi experienţe, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei 

Asociaţia CĂRŢI DESCHISE 

Biblioteconomie 

 Noutăţi privind implementarea programului Tinread 
Prezentare site-uri de  interes profesional:  

 site BJDZ Vrancea, 

 site ANBPR 

 site: AFCN , IREX  


