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Consiliul Judeţean Vrancea
Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Anuarul activităților

2014
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Capitolul 2
ANUARUL ACTIVITĂȚILOR

IANUARIE
Program
Ziua Culturii Naționale

Redeschiderea Secției Împrumut la Domiciliu
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Toate secţiile bibliotecii
Invitaţi speciali: conf. dr. Elena Tîrziman Director General al Bibliotecii Naţionale a României,
Dragoş Adrian Neagu – Director Biblioteca Judeţeană
Panait Istrati Brăila, directori instituţii de cultură
Vrancea, bibliotecari comunali, cadre didactice, elevi,
scriitori.

Nr. participanți: 300; Expoziții carte: 5 ;
Altfel de expoziții: 2; Nr doc. expuse: 1800;

Rezumat: Miercuri, 15 ianuarie de Ziua Culturii
Naționale, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea a redeschis pentru public Secției Împrumut la
domiciliu, din str. M. Kogălniceanu nr. 13.
Pentru aniversarea a 164 de ani de la naşterea
poetului naţional şi marcarea Zilei Culturii Naţionale
Biblioteca Judeţeană Vrancea a pregătit în toate secţiile,
expoziţii de carte veche şi curentă, periodice şi publicaţii
culturale, grafică, pictură şi filme documentare ce au rulat
tot parcursul zilei după următorul program:
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SEDIUL CENTRAL
•
Redeschiderea serviciilor pentru public
- Secția de împrumut, în noul sediu din strada M.
Kogălniceanu nr. 13.
•
Organizarea Zilei porților deschise în
acest sediu – vizitarea sediului şi prezentarea serviciilor
oferite.
•
Prezentarea donației de carte din
Rezerva Naţională de carte a Bibliotecii Naționale a
României - 1527 de cărţi, în prezența Directorului
General al Bibliotecii Naţionale a României - conf. dr.
Elena Tîrziman.
•
Proiectul interactiv Glose pentru Eminescu ce a constat în realizarea unui colaj aplicat
portretului marelui poet, la care au fost invitați să participe utilizatorii bibliotecii.
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FILIALA SUD
•
Dor de Eminescu – Activitate
realizată în colaborare cu CDI de la Școala Nicolae
Iorga Focșani; expoziție de carte

SECȚIA PENTRU COPII ȘI TINERET
OANA DIANA RENEA
•
Eminescu între mit și
realitate – activitate realizată în colaborare cu Școala Duiliu Zamfirescu
Focșani; expoziție de carte: Eminescu un mit perpetuu
SALA DE LECTURĂ
•
Eminescu și contemporanii săi - expoziție de titluri din
critică literară eminesciană, citate despre opera și viața marelui poet.
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Program: Localia Personalia - valori vrâncene

24 ianuarie - Mica Unire: eveniment istoric
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Şcoala Gimnazială Gologanu, Școala
N. Iorga Focşani

Loc de desfășurare: toate secţiile
Nr. participanți:180; Expoziții carte:4 ; Altfel de
expoziții:4 ; Nr doc. expuse:120 ;
Rezumat: Unirea de la 1859 este strâns legată de
personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de
alegerea sa ca domnitor al ambelor principate și indisolubil
legată de istoria locală a orașului Focșani și de aceea
Biblioteca Județeană
Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat o serie de evenimente
dedicate acestui eveniment istoric.
La Sediul Central al Bibliotecii Județene a avut loc o
activitate dedicată împlinirii a 155 de ani de la Mica Unire din
1859.
Protagoniștii acestui moment au fost elevi ai Colegiului
Tehnic Gh. Asachi, cls. a X a coordonați de doamna profesor
Nina Plopeanu, care au readus în prezent importantul moment
istoric petrecut in urma cu 155 ani. Lecția de istorie interactivă a
împletit datele istorice, relatate de profesor, cu intervențiile
elevilor care au devenit, rând pe rând, personajele vremii ce au
marcat evenimentul din 24 ianuarie 1859.
Bibliotecarii au prezentat elevilor o selecţie de volume ce
reflectă perioada Unirii Principatelor Române.
Filiala sud a Bibliotecii Județene Vrancea în colaborare cu
Școala N. Iorga a organizat un eveniment dedicat Micii Uniri:
scenetă Ocaua Lui Cuza, expoziție de carte, poezii și un concurs cu
participarea a 150 de elevi, învățători, profesori și bibliotecari școlari.
Secția pentru copii și tineret Oana Diana
Renea a organizat o expoziție de carte și imagini Pe
urmele lui Cuza Vodă și în colaborare cu Școala
Duiliu Zamfirescu Focșani, o activitate Pe harta
României de la
Burebista la 1859.
Sala
de
Lectură
şi
Internet a cinstit
memoria
unuia
dintre fiii vrânceni
ai
neamului
românesc
prin
expoziţia
de
documente și imagini intitulată „Moş Ion Roată şi Unirea”. De
asemenea a pus la dispoziția cititorilor o biografie a personajului
istoric Moș Ion Roată.
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

Reconstituirea albiei istorice a Milcovului Mic
Organizatori: Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea,
Colegiului Naţional “Unirea”, Colegiului Naţional
“Alexandru Ioan Cuza”
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul central, Piaţa Unirii

Nr. participanți:25
Rezumat: Direcţia Judeţeană

pentru Cultură
Vrancea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vrancea, cu sprijinul Colegiului Naţional “Unirea” şi al
Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza” au
organizat, în data de 24 ianuarie 2014,
evenimentul ”Reconstituirea albiei istorice a
Milcovului Mic”. Evenimentul a fost organizat
respectând formatul de concurs treasure hunt.
Astfel, două echipe formate din elevi ai
Colegiului Naţional “Unirea” şi ai Colegiului
Naţional “Alexandru Ioan Cuza” au plecat, din
două puncte distincte ale oraşului, reprezentate
de punctul de intrare şi punctul de ieşire al albiei
istorice a râului Milcovul Mic.
Unul din punctele marcate pe harta Micii
Uniri a fost sediul Bibliotecii Judeţene Vrancea din strada M. Kogălniceanu, unde a fost predată ştafeta
pentru finalizarea traseului.

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii
Campanie ecologică - Salvează un copac…
Organizator: Biblioteca Publica Brosteni
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea, Vrancart S.A. Adjud ,
Centrul de zi “ Danuţ” Broşteni, Primăria Broşteni, Şcoala Gimnazială
Pituluşa, Grădiniţele Broşteni, Pituluşa şi Arva.
Rezumat: În perioada 6 ianuarie - 2 aprilie, 2014, Biblioteca Publica
Brosteni a inițat Campania de colectare a hârtiei, Salvează un copac, iar
el te va ajuta să creşti şi să trăieşti sănătos.
Proiectul a luat fiinţă ca urmare a necesităţii responsabilităţii şi
constientizării copiilor faţă de problemele mediului, pornind de la cele
mai banale acte pe care aceştia le fac zilnic, până la adoptarea unui stil
de viaţă ecologic.
Ne-am dorit ca acest proces ecologic să aibă succes şi ca
finalitate, comunitatea noastră să conştientizeze importanța reciclării
hârtiei, dar și a altor materiale iar prin aceste gesturi simple să contribuie
la păstrarea unui un mediu sănătos.
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a susținut acest proiect și a invitat
utilizatorii la Sediul Central din strada M. Kogălniceanu nr. 13, unde s-a amenajat un punct de colectare
hârtiei.
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Program: Lectură cultură
Caragiale ieri, Caragiale azi
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Școala Nicolae Iorga Focșani
Loc de desfășurare: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Școala Nicolae Iorga Focșani

Nr. participanți:65 ; Expoziții carte:1 ; Altfel de
expoziții:1 ; Nr doc. expuse:32 ;
Rezumat: Filiala sud a Bibliotecii Județene Duiliu
Zamfirescu Vrancea a organizat, în colaborare cu Școala
Nicolae Iorga Focșani, la data de 30 ianuarie 2014,
activitatea Caragiale ieri, Caragiale azi.
Activitatea a fost găzduită de Școala Nicolae
Iorga
Focșani
și
a
debutat
cu
o
prezentare Caragiale, prietenul copiilor. Programul
a fost completat de concursul Caragiale ieri,
Caragiale azi, o expoziție de carte și desene
inspirate din opera lui Caragiale și scenetele - Dl
Goe, Un pedagog de școală nouă.
La eveniment au participat elevi coordonați
de prof. Liliana Nitu, bibl. școlar Adriana Măciucă
și Liliana Mocanu - coordonatorul secției Filiala
Sud a Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu
Vrancea.

Program: Biblioteca în serviciul comunitâţii
Opening Opportunities
workshopuri de dezvoltare personală pentru adolescenții
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Centrul de formare
Nr. participanți: 30
Rezumat: În zilele de 8, 9 și 17 ianuarie 2013 s-au
desfășurat la Sala de lectură și internet a Bibliotecii
Județene Vrancea, 3 workshopuri de dezvoltare
personală pentru adolescenții vrânceni, înscriși în
proiectul Opening Opportunities, care au fost susținute
de
trainerul
bibliotecii,
Margareta
Tătăruș.
Au participat 30 de elevi de liceu din Focșani și Mărășești, de la
clasa a IX-a până la clasa a XII-a, care au învățat să se pună în
valoare prin prezentări interactive, jocuri și evaluare. Fiecare
workshop a durat 4 ore, timp în care tinerii s-au cunoscut mai
bine și și-au definit clar care le sunt calitățile, abilitățile și
aspirațiile și au ales mentorul dorit dintre voluntarii de la
Microsoft
România,
înscriindu-se
pe
platforma
programului http://www.openingopportunities.ro.
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Opening Opportunities este un proiect educațional de orientare în carieră pentru elevi de liceu, organizat
de TechSoup România și Biblionet, cu sprijinul Microsoft România. În 2013-2014, Opening
Opportunities se desfășoară în 10 orașe: Cluj-Napoca, Craiova, Focșani, Iași, Mediaș, Onești, Târgu Jiu,
Târgoviște, Segarcea și Sibiu.

Program: Lectură cultură
CAMPANIA BIBLIOZĂPEZEL
cărți pentru copiii din Năruja

Organizator: Biblioteca Publică Năruja.
Partener: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Rezumat: Biblioteca Județeană Vrancea a
susținut campania de donație de cărți ”Bibliozăpezel strânge
cărți pentru copiii din Năruja”!
În punctele de colectare organizate în toate secţiile au
fost donate peste 500 de volume ce au ajuns la copii din Năruja.
De asemenea campania a fost susţinută de elevii focşăneni din
Şcoala Ştefan cel Mare care au donat peste 150 de volume.
Donaţiile au
fost susţinute de
persoane din tot
judeţul dar şi din
ţară iar la final
Biblioteca Publică
din Năruja a reuşit
să-şi completeze
fondul de carte destinat acestei comunităţi.
Iniţiatoarea acestui proiect a fost bibliotecara Adriana
Bratie care a organizat acest fond de carte pentru a-l pune la
dispoziţia cititorilor din Năruja.


FEBRUARIE
Program: Localia personalia - valori vrâncene

Fondul documentar
Mircea Dinutz
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: prof. Ramona Cherciu, prof. Teodora
Bentz, prof. Milea Sorina, prof. Ana Maria CornilăNorocea

Expoziții carte:2 ; Altfel de expoziții:2; Nr
doc. expuse: 15;
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Rezumat:

Testamentul
unui
mare
intelectual: Mircea Dinutz - 3000 de volume
lăsate prin testament Bibliotecii Județene
Vrancea vor constitui Fondul documentar
Mircea Dinutz.
Scriitorul Mircea Dinutz, prieten și apropiat
colaborator al bibliotecii, a decis, încă din timpul
vieții, să doneze Bibliotecii Județene Vrancea,
prin testament, întreaga bibliotecă personală.
La sfârșitul anului 2013, cu sprijinul
familiei, donația a ajuns în rafturile Bibliotecii
“Duiliu Zamfirescu” Vrancea și se află în stadiul
de prelucrare.
Astfel, în memoria scriitorului, Biblioteca Județeană va constitui Fondul documentar Mircea
Dinutz, care cuprinde peste 3000 de volume, documente, manuscrise, fișe de lectură, dactilograme și
altele. Acesta va reprezenta o importantă sursă de cercetare pentru elevi, studenți și pentru toți cei care
vor dori să aprofundeze studiile filologice și de literatură română și universală.
În prelucrarea acestui fond reprezentativ, vom beneficia de implicarea și sprijinul doamnelor
profesoare Ramona Cherciu, Teodora Bentz, Milea Sorina și Ana Maria Cornilă -Norocea, eleve de
elită ale profesorului Mircea Dinutz.
Pentru comemorarea unui an de la dispariția din viața culturală a Vrancei, a scriitorului Mircea
Dinutz, instituția noastră a pregătit expoziții de carte și imagini din arhiva bibliotecii, ce reflectă
activitatea omului de cultură, care a avut o permanentă legătură de suflet cu biblioteca.

Program: Lectură cultură
Iubirea – sentiment de epocă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Liceul de Artă Gh. Tattarescu din Focșani, membri
CAR Milcovul Focşani

Loc de desfășurare: Sala de lectură
Nr. participanți:23 ; Expoziții carte:1 ; Altfel de
expoziții:2 ; Nr doc. expuse:65 ;
Rezumat: Venind în întâmpinarea sărbătorii tradiţionale de
Dragobete (Ziua Dragostei la români), colectivul Sălii de Lectură
Bibliotecii Judeţene Vrancea, în
colaborare cu elevi de la Liceul de
Artă Gheorghe Tătărescu din
Focşani şi seniori, prieteni ai
bibliotecii publice, a organizat
întâlnirea de suflet „Iubirea –
sentiment de epocă”. Timp de două ore, iubirea a constituit prilej de
evocare şi aducere aminte. Seniorii au împărtăşit tinerilor prezenti
frânturi din poveştile lor de iubire însoţite de cuvinte şi sfaturi
potrivite. Tinerii au întregit aceste istorisiri cu propriile lor trăiri şi
sentimente. Împreună au căutat să descifreze înţelesurile ascunse ale
uneia din cele mai frumoase taine a omenirii.
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Iubirea a fost celebrată printr-o expoziţie de
grafică şi pictură realizată de liceenii participanţi la
activitate, alături de un panou expoziţional dedicat
istoricului simbolisticii iubirii la poporul român.
Expoziţia de carte având ca subiect iubirea a întregit
tabloul unei zile de sărbătoare petrecută la bibliotecă.

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

FotoDigi@Novice
curs de fotografie pentru începători
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Centrul de formare al
Bibliotecii

Rezumat: Centrul de formare profesională al
Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea a
organizat cursul pilot de fotografie pentru
începători, FotoDigi@Novice.
La acest curs au participat 8 bibliotecari din
județul Vrancea care au învățat cum să realizeze
fotografii inspirate și de impact.
Timp de 6 ore, participanții au făcut cunoștință
cu aparatul foto digital, au învăţat regulile de bază în
fotografie
Acest curs va face parte din portofoliul Centrului de formare profesională al bibliotecii și a fost
oferit tuturor vrâncenilor, pe tot parcursul anului 2014, care au dorit să se înscrie şi să descifreze arta
fotografică.

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Cursuri gratuite
de utilizare a calculatorului și internetului pentru adulți și vârstnici
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Centrul de Formare
Rezumat: La Centrul de Formare Profesională
al Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu”
Vrancea au avut loc pe tot, parcursul anului 2014,
cursurile gratuite pentru începători, de utilizare a
calculatorului și internetului.
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Ultima săptămână din fiecare lună a anului a
fost dedicată instruirii gratuite a persoanelor adulte
care au dorit să învețe să navigheze pe internet, să
utilizeze poșta electronică sau să comunice cu cei
dragi prin intermediul mesageriei instant.
Dacă până acum acest curs a fost dedicat
pensionarilor, din acest an, s-au înscris și persoanele
adulte care nu au învățat încă să utilizeze calculatorul
sau internetul.
Cursurile sunt gratuite s-au desfăşurat la
Centrul de Formare , lunar, timp de o săptămână, şi
au fost livrate de trainerul bibliotecii, Margareta
Tătăruș.

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Programul Opening Opportunities
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Mihai Cojocaru - actor
Loc de desfășurare: Sediul central
Nr. participanți:25
Rezumat: Biblioteca Județeană ”Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a organizat la Sediul
central, o nouă întâlnire cu tinerii în cadrul
programului
Opening
Opportunities
coordonator proiect – Margareta Tătăruș.
Proiect pilot educațional de orientare în
carieră pentru elevii de liceu, în care voluntari
Microsoft România ajută elevi din localitățile
pilot să își dezvolte un plan propriu de carieră și se desfășoară în 10 orașe: Cluj-Napoca, Craiova,
Focșani, Iași, Mediaș, Onești, Târgu Jiu, Târgoviște, Segarcea și Sibiu.
Pentru a crește impactul legat de necesitatea
orientării în carieră, Biblioteca Județeană Vrancea a
organizat evenimente locale, la care au fost invitați
oameni ai Vrancei, care au povestit tinerilor despre
aleagerea profesiei.
Tânărul actor focșănean Mihai Cojocaru a
fost personajul principal al evenimentului dedicat
elevilor de liceu înscriși în program. Au fost
întrebări și răspunsuri, amintiri și dorințe de viitor
și, desigur, multă interactivitate pentru că Mihai
Cojocaru le-a pregătit adolescenților și un mic
workshop de dezvoltare personală.
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Program: Lectură cultură

Ionel Teodoreanu - expoziţie comemorativă

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Expoziții carte: 1; Altfel de expoziții:1 ; Nr
doc. expuse:37 ;
Rezumat: Sala de Lectură şi Internet a Bibliotecii
Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a comemorat 60
de ani de la moartea scriitorului Ionel Teodoreanu, printro expoziţie de carte şi un panou documentar despre viaţa
şi activitatea sa.
Prozator de largă circulaţie în perioada interbelică, Ionel
Teodoreanu s-a impus ca un evocator al copilăriei şi adolescenţei prin romanele: „Uliţa copilăriei”
(1923), „La Medeleni” (1925-1927), „Turnul Milenei” (1928), „Lorelei” (1935) şi altele. Expoziţia a
fost deschisă publicului larg până la sfârşitul lunii februarie. Cărţile scriitorului prezentate în vitrină au
putut fi imprumutate la toate secţiile bibliotecii.



MARTIE
Program: Localia personalia - valori vrâncene

Proiect: BibioART - localia
Vernisajul colecției de tablouri
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Virginia Hossu, Elena Pascu
Bârhală, Ovidiu Octavian Opaiț, Rodica Soreanu Șoricău.
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți:25 ; Expoziții carte:1 ;
Altfel de expoziții: 2; Nr doc. expuse:42 ;
Rezumat: În prag de primăvară Biblioteca
Județeană Vrancea a organizat Vernisajul colecției
de tablouri şi prezentarea Catalogului BibioART
- localia
Colecţia de tablouri este compusă din lucrări ce au fost donate bibliotecii de autori, de-a lungul
timpului, și formează în prezent o expoziție permanentă în Sediul Central.
Parte integrantă a proiectului Arte şi carte,
catalogul a fost prezentat şi s-a bucurat de un mare
succes, fiind expresia mulţumirilor noastre rezervate
artiştilor, care de a lungul timpului au donat aceste
lucrări instituţiei noastre. Acest catalog a fost realizat în
urma unor activităţi de documentare, prelucrare şi
redactare a datelor înscrise în registrul inventar al
instituţiei şi a datelor existente faptic pe lucrările de artă.
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Catalogul colecţiei de tablouri cuprinde, până în prezent, 34 de lucrări de pictură şi grafică,
semnate de artiști din generații diferite, consacraţi
sau amatori, din care amintim câteva nume:
Mihail Gavrilov, Dumitru Popa, Ion Popa Popas,
N. Spirescu, Marga Doina Zaiț, Virginia Hossu,
Vasile Pascu, Elena Pascu Bârhală și Ovidiu
Octavian Opaiț.
Aceste lucrări au fost organizate sub forma unei

expoziţii permanente la sediul central al bibliotecii.
Deschisă publicului larg, din luna martie 2014,
expoziţia permanentă BiblioART – localia, creează
un ambient plăcut pentru cititorii care trec pragul
bibliotecii şi dă o notă de căldură clădirii,
monument istoric, ce adăposteşte Secţia pentru
împrumut.
Cu acest prilej a fost evocată și activitatea Cenaclului Plastic Gh. Tăttărăscu, care funcționa în
perioada anilor 70 în Focșani, prezentare susținută de d-na Rodica Soreanu - Șoricău, membră a acestui
cenaclu.
La vernisaj au participat membrii marcanţi ai vieţii culturale focşănene şi în urma expunerii
acestor lucrări şi a popularizării în mass media, instituţia noastră şi-a îmbogăţit colecţia cu încă 3 lucrări
de pictură, donate bibliotecii de pictori şi colecţionari de artă din comunitatea noastră.

Program: Lectură cultură

Eternul feminin

şi Balul Primăverii
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Grădinițele nr. 2 și 18 din Focșani
Loc de desfășurare:Sala de lectură şi Secţia pentru copii

Nr. participanți:25 ; Expoziții carte:2 ; Altfel de
expoziții:2; Nr doc. expuse:27 ;


Sala
de
Lectură şi Internet a
Bibliotecii
„Duiliu
Zamfirescu” Vrancea:
Expoziţie
de
carte
dedicată unor personaje
feminine celebre din
literatura
română şi
universală:
Ana
Karenina,
Maytreyi,
Otilia, Adela, Isolda,
Jane Eyre, Olga, Mara
sau Matilda.
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În acelaşi semn a vestirii feminităţii, în holul sediului
depe Str. Mr. Gh. Sava nr.4, publicul este întâmpinat şi de
expoziţia intitulată Eternul feminin, care surprinde chipul
femeii prin citate celebre şi reproduceri din opera de artă a unor
pictori consacraţi. Aceste tabouri sunt reunite sub titlul Femei
citind.


Secția
pentru
copii
și
tineret Oana Diana
Renea, a pregătit,
pentru mămici și
bunici expoziția de carte și desene Balul Primăverii. Secția a
găzduit, totodată, și expozițiile de mărțișoare și felicitări
realizate cu îndemânare de preșcolarii din grădinițele nr. 2 și
18 din Focșani.
Toate acestea, daruri de suflet, au fost doamnelor,
domnișoarelor și tuturor celor care au trecut pragul bibliotecii
în această primăvară.
Program: Localia personalia - valori vrâncene

LANSARE de CARTE
Dicţionarului Scriitorilor Vrânceni: volumul I
Organizator: Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul
Cultural Vrancea, Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Invitat special: acad. Eugen Simion - criticul şi
istoricul literar
Loc de desfășurare: Biblioteca Judeţeană Vrancea Sala literaturilor

Nr. participanți:85; Expoziții carte:1; Altfel de
expoziții:1; Nr. doc. expuse: 27;
Rezumat: Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural
Vrancea şi
Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea au organizat, lansarea Dicţionarului Scriitorilor
Vrânceni, volumul I, primului volum al seriei
“Constelaţii literare vrâncene”, un dicţionar al scriitorilor, coordonat de publicistul Petre Abeaboeru şi
care a văzut lumina tiparului la Editura Terra cu
sprijinul financiar al Centrului Cultural Vrancea.
Sediul central al Bibliotecii Județene ”Duiliu
Zamfirescu” din Focșani a fost neîncăpător pentru
mulțimea invitaților care au participat la lansarea
acestui volum. Personalitatea în jurul căreia a gravitat
tot evenimentul a fost academicianul Eugen Simion,
fost președinte al Academiei Române și actual
președinte al Institutului ”George Călinescu”, care a
semnat prefața volumului. Acesta a venit la Focșani
pentru a ”da girul” pentru apariția acestui important
dicționar, în contextul în care chiar academicianul
lucrează în prezent la un dicționar național al literaturii
române. Alți invitați la acest eveniment au fost:
vicepreședinții Consiliului Județean Vrancea, Dragoș Bîrlădeanu și Ionel Cel-Mare, subprefectul Cristi
Misăilă, directorul Direcției pentru Cultură Vrancea, Traian Negulescu și, nu în ultimul rând, Liviu
Nedelcu, managerul Centrului Cultural Vrancea, instituție care a sprijinit această inițiativă prin
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finanțarea și editarea volumului. În sala Bibliotecii au fost prezenți scriitori vrânceni, profesori de limba
și literatura română, conducerea Inspectoratului Școlar
Județean, reprezentată de inspectorul general Vasilica
Zaharia și inspectorul adjunct Luminița Balaban, elevi
și simpli cetățeni, dar și
viceprimarul
oraşului
Primăria Panciu, Iulian
Nica.
Eugen
Simion
coordonator
al
Dicţionarului general al
literaturii române, vol. IVII, 2004-2009, le-a
oferit sfaturi demne de
luat în seamă celor care şi-au asumat munca imensă de a aduna date
pentru o lucrare mereu perfectibilă.
Evenimentul de la Biblioteca Judeţeană a fost un bun prilej de
reîntâlnire pentru o parte din autorii care se regăsesc în acest repertoar literar. Cartea cuprinde 120 de
autori de literatură mai mult sau mai puţin cunoscuţi, care au legătură cu Vrancea, de la Varlaam pană
azi. Academicianul Eugen Simion este cel care semnează prefaţa acestei lucrări.

Program: Lectură cultură

Ziua Internațională a Poeziei și a Francofoniei
sărbătorite la Biblioteca Vrancea
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Colegiul Național „Al. I. Cuza”
Focşani

Loc de desfășurare: Sala de Lectură și Internet
Nr. participanți:28; Expoziții carte:3; Altfel
de expoziții:3; Nr doc. expuse:57 ;

Biblioteca Județeană ”Duiliu
Zamfirescu”
Vrancea, având
ca
partener Colegiul Național „Al. I. Cuza”
Focşani, a organizat joi, 20 martie 2014, o serie
de manifestări dedicate Zilei Internaționale a
Francofoniei (20 martie) și Zilei Internaționale a
Poeziei (21 martie), ce s-au desfăşurat loc la Sala
de Lectură și
Internet.
Din

Rezumat:

program:
 Periplu francofon: Călătorie prin lirica franceză –
activitate prezentată de un grup de elevi din clasele a X-a
şi a XI-a de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focşani
sub coordonarea domnului prof. Ionuţ Ţandără;
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Vizionarea apelului Secretarului General al
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, domnul
Abdou Diouf;
 Vernisarea celor trei expoziţii realizate de
bibliotecarii Sălii de Lectură şi Internet:
1. Ziua
Internaţională
a
Francofoniei:
Interferenţe literare româno-franceze - Portrete de
autor care a omagiat memoria literaţilor români ce şiau adus, prin opera lor, contribuţia la împlinirea
culturii
franceze.
2. Ziua
Internaţională
a Poeziei - expoziţie care a adus în atenţia publicului o
selecţie de poezii aparţinând autorilor francezi, în
traducerea unor poeţi şi oameni de cultură români.
3. Eugen Ionescu – Expoziţie de carte şi panou
documentar despre viaţa şi activitatea sa.
4. Bibliografia selectivă de poezie franceză în ediții
bilingve

Program: Localia personalia - valori vrâncene

Dublă LANSARE de CARTE
Cafeneaua Rondelurilor şi Dodekatheon: Antologia LSR – Filiala Vrancea

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu, Liga Scriitorilor – Filiala Vrancea
Loc de desfășurare:Sediul central

Nr. participanți:32 ; Expoziții carte:1 ;
Altfel de expoziții:1 ; Nr doc.

expuse:56 ;
Rezumat: Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei
Biblioteca Județeană Vrancea a organizat la Sediul Central joi
20 martie, un eveniment literar, o dublă lansare de carte,
organizată de bibliotecă în colaborare cu Liga LSR Filiala
Vrancea:
- volumul de poezie Cafeneaua Rondelurilor, al
autorului Gheorghe Suchoverschi
- volumul colectiv Dodekatheon: Antologia
LSR – Filiala Vrancea, în care semnează 12 scriitori membrii
ai filialei, volum coordonat de Mariana Vicky Vârtosu.
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Ambele volume au apărut la Editura
Armonii Culturale, Adjud și au fost prezentate
de prefaţători prof. Elena Stroe-Otavă, George
A. Stroia( Director Editura Armonii Culturale) şi
scriitoarea Mariana Vicky Vârtosu, coordonator
volum.
Acest dublu eveniment, a constituit o
sărbătoare a poeziei la care au participat scriitori
vrânceni și iubitori de literatură.

Program: Localia personalia - valori vrâncene

LANSARE de CARTE: Identități critice
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori:Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu, Liga Scriitorilor – Filiala Vrancea
Loc de desfășurare:Sediul central

Nr. participanți:48;
Rezumat:Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a organizat joi, 13 martie
2014, prin proiectul Scriitori vrânceni, lansarea
volumului Identități critice al autoarei Ana Maria Cornilă – Norocea, apărut la Editura
Salonul Literar, 2013.
Ana - Maria Cornilă, în prezent profesoară la
Colegiul Național Al I. Cuza din Focșani, al cărei
absolventă și șefă de promoție este din anul 1998, și-a
continuat studiile cu Facultatea de Litere din cadrul
Universității București - 2002 și masteratul în
Literatură Comparată, în anul 2003.
Debutează în anul 2006 cu volumul Reverii critice și
de-a lungul timpului semnează articole în reviste ca:
Limba și literatura română, Lector, Virstele școlii, Pro
Saeculum, Vatra Veche, Oglinda Literară și altele.
Volumul Identități critice a fost dedicat mentorul
autoarei - criticului Mircea Dinutz şi a fost prezentat de
directorul Editurii Salonul Literar, domnul profesor
Culiță Ioan Ușurelu - membru U.S.R, care a sprijinit
apariția acestei cărți.
Această lansare a reunit scriitori, profesori, colegi,
elevi ai Colegiului Național Al. I. Cuza Focșani și iubitori
de literatură.
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APRILIE
Program: Formare profesională
MARELE PREMIU în Vrancea
Conferința Internațională a Bibliotecarilor Traineri – 2014
În perioada 2-4 aprilie 2014 a avut loc la
Sinaia, Conferința Internațională a Bibliotecarilor
Traineri organizată de Programul Biblionet România
și Grupul de Lucru pe Training.
Tema celei de-a patra ediții din acest an a
fost: BIBLIOTECA PUBLICĂ – SPAȚIU DE
ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII prin
care s-a propus găsirea de idei și soluții pentru
dezvoltarea procesului de formare în bibliotecile
publice prin parteneriate sau prin participare la
programe ce contribuie la dezvoltarea de noi cursuri
în biblioteci. În același timp au fost împărtășite din
experiențele profesionale ale bibliotecarilor traineri din România, Turcia, Polonia și Rep. Moldova, țări
incluse în Programul Global Libraries, finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates.
Inedit pentru acest
an a fost
CONCURSUL dedicat bibliotecarilor traineri sau
bibliotecarilor locali care au avut preocupări
legate de formare în activitatea profesională din
anul 2013 și au fost invitați să participe la
conferință și bibliotecarii vrânceni care au intrat
în competiție. Organizat de GLT și programul
Biblionet, concursul a fost menit să premieze
bibliotecarii care, prin activitatea lor, susțin
educația non-formală și învățarea pe tot parcursul
vieții, reprezentând pentru comunitatea de
bibliotecari adevărate modele de bună practică,
demne de urmat.
La nivel național au fost nominalizați din județul
Vrancea la trei secțiuni 4 bibliotecari care s-au
remarcat prin cursurile oferite prin programul
Biblionet și prin întreaga activitate dedicată
comunității.
În competiție au intrat fiecare cu o poveste
digitală prin care au dovedit implicarea în viața
comunității lor și au împărtăşit tuturor din dorința de
a schimba în bine profesia de bibliotecar prin servicii
noi, programe și proiecte din care oamenii învață și
descoperă în fiecare zi.
Din Vrancea au fost propuşi:
 la categoria Bibliotecarul Trainer al anului 2013
– Margareta Tătăruș, Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea https://www.youtube.com/watch?v=7B2kzDiGATQ
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-

la categoria Bibliotecarul local al anului
2013
– Adriana Bratie, Biblioteca Comunală
Năruja https://www.youtube.com/watch?v=XTc5Q
KS3JDQ
Ghiță Vlădoiu, Biblioteca Comunală
Răcoasa https://www.youtube.com/watch?v=VhLjG
TiERMw



la categoria Cursul care a schimbat viața
unei comunități/persoane
– Luminița Popescu, Biblioteca Orășenească Panciu https://www.youtube.com/watch?v=ZUB-7c26PFM - Adriana Bratie, Biblioteca Comunală Năruja https://www.youtube.com/watch?v=vBcvNSqjoR0
- Ghiță Vlădoiu, Biblioteca Comunală Răcoasa - https://www.youtube.com/watch?v=Fqs16Uf9Cs
Din aceștia au urcat pe podium:
Margareta Tătăruș - Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, desemnată
BIBLIOTECARUL TRAINER AL ANULUI 2013 iar la categoria
Ghiță Vlădoiu, Biblioteca Comunală Răcoasa, Jud. Vrancea. CURSUL LIVRAT ÎN ANUL
2013 CARE A SCHIMBAT VIAȚA UNEI COMUNITĂȚI.
Filmulețele candidaților au fost vizionate în cadrul Conferinței, iar câștigătorii au fost desemnați
prin votul direct al participanților, cu excepția categoriei Bibliotecarul trainer al anului 2013, ai cărei
câștigători au fost desemnați prin votul reprezentanților țărilor cu Programe Global Libraries,
participanți la eveniment.
Suntem mândri de aceste rezultate remarcabile, ale colegilor noștri, recunoscute la nivel național
și de faptul că marele premiu al Conferinței Internaționale a Bibliotecarilor Traineri – 2014 a ajuns în
Vrancea ca o recunoaştere a contribuțiilor aduse la dezvoltarea activității de formare în bibliotecile
publice a bibliotecarilor vrânceni.

Program: Lectură cultură

CASTELUL POVEŞTILOR
Ziua internaţională a cărtii pentru copii
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Participanti: Şcoala Ştefan cel Mare, Şcoala Duiliu
Zamfirescu, Şcolile nr. 2, 3, Şcoala Faraoanele şi
Gradinitele nr. 2, 6, 16, 18.
Loc de desfășurare:Secţia pentru copii şi tineret
Oana Diana Renea

Nr. participanți:672; Expoziții carte:4; Altfel
de expoziții:4; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: Cu ocazia ZILEI INTERNATIONALE A
CĂRTII PENTRU COPII, Biblioteca Judeteană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a deschis la Sectia pentru copii si
tineret Oana Diana Renea pentru micii cititori
CASTELUL POVESTILOR.
Astfel, miercuri, 2 aprilie copiii au putut pătrunde
în lumea minunată a basmelor păsind în Grădina cu
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Povesti unde au descoperit cum iau fiintă acestea şi au vizitat Sala Turnului plina cu surprize literare.
Drumul acestora a continuat in Atelierul Personajelor unde copiii si-au folosit creativitatea si au
creionat un personaj imaginar si o poveste inedită. In Camera Secretelor, micutii cititori au facut
cunostinta cu un scriitor adevărat, de la care au aflat tainele ce se ascund în spatele unei cărti.
Protagonistii acestui eveniment, dedicat Zilei
Internationale a cărtii pentru copii au fost, pentru început,
elevi ai Şcolii Stefan cel Mare, coordonati de doamnele înv.
Marcu Alina si Lupu Daniela.
Iar in total până la sfârşitul săptămânii au vizitat
Castelul Poveştilor 672 de elevi şi preşcolari de la
urmatoarele unitati de învăţământ: Scoala Ştefan cel
Mare, Şcoala Duiliu Zamfirescu, Şcolile nr. 2,3 şi Şcoala
Faraoanele şi Gradinitele nr. 2, 6, 16, 18.

Vineri, 4 aprilie începând cu ora 10.30 Secţia pentru copii si tineret a găzduit un eveniment
literar, dedicat micilor cititori, Invitata specială a copiilor a fost scriitoarea pentru copii Passionaria
Stoicescu. Premiata a Uniunii Scriitorilor din
Romania, a Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti,
cetatean de onoare al oraselor Buzau si Ramnicu
Sarat, ea si-a „onorat“ cititorii, mai ales pe cei
mici, fiind la ora actuala cel mai prolific si indragit
scriitor contemporan de literatura pentru copii din
Romania.
Autoare a peste 50 de titluri originale (13 de
poezie, 6 de proza, 36 de literatura pentru copii si
tineret) si traducatoare din limbile rusa, polona,
belarusa, scriitoarea Passionaria Stoicescu este
prezenta in manualele scolare si in antologii de
texte
literare cu poezii (pentru cei mici), caligrame si
exemplificari lexicografice (pentru cei mari).
Aceasta şi-a lansat cartea Povestioare cu
Ploaie si Soare, apărută la Editura Carminis si a
prezentat Almanahul copiilor 2014 (prima editie dupa
1989).
De asemenea, în holul Sectiei pentru copii si
tineret Editura Carminis a fost pus la dispozitia
cititorilor un stand de carte, de la care cei interesati au
putut achizitiona carti la pret de editura.
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

Ziua Internaţională a cărţii pentru copii şi tineret
Oana Diana Renea
Organizator: Şcoala Ştefan cel Mare , Biblioteca scolara
Partener: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala multimedia Scoala Stefan cel
Mare

Nr. participanți:150 ; Expoziții carte:1 ; Altfel
de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: Marți, 8 aprilie 2014, clasele a III-a, în
colaborare cu biblioteca școlară și Secţia pentru copii şi
tineret – ”Oana Diana Renea” a Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” din Focşani au susținut activitatea ”Cartea –
poartă spre cunoaștere”. Acțiunea este inclusă în calendarul
acțiunilor organizate cu prilejul ”Zilei Internaționale a cărții
pentru copii și tineret – 2 aprilie” și a fost un omagiu adus poetei Oana Diana Renea.
Ne-am bucurat de prezența doamnei Afrodita
Renea, mama scriitoarei vrâncene. Doamna Maria
Cristina Olaru, bibliotecar Biblioteca Judeţeană „Duiliu
Zamfirescu” a prezentat documentarul ”In memoriam
Oana Diana Renea”.
Elevii îndrumați de doamna învățătoare Daniela
Lupu au prezentat un moment liric din creația în versuri
a scriitoarei omagiate, o provocare pentru tinerii
participanți de a cunoaște și a citi din creația literară a
scriitorilor vrânceni.
Dezbaterea ”Calculatorul și cartea, prieteni ai
copiilor”, condusă de doamna învățătoare Rădița
Neagu.a subliniat importanța celor două mijloace de

învățare, de aprofundare a cunoașterii în această
etapă când suntem tot mai acaparați de Internet.
Pornind de la citatul lui Victor Hugo: ”Cărțile sunt
prieteni reci, dar siguri.”, s-au prezentat avantajele
și dezavantajele folosirii excesive a Internetului, în
detrimentul lecturii.
”O bibliotecă este o ușă spre numeroase
vieți.” (Sharon Creech) - sub acest generic, doamna
Elena Blănaru, bibliotecarul școlii noastre, a făcut
cunoscută elevilor colecția cărților cu autograf pe
care o deținem, amintind și de întâlnirile deosebite
ale elevilor cu scriitori consacrați. Astfel, au fost
prezentate cărți publicate de către scriitoarea Oana
Diana Renea.
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Ora de dirigenție… nonformală
Organizator: Direcția Județeană de Tineret și Sport
Vrancea, Consiliul Judeţean al Elevilor Vrancea
Partener: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de Lectură

Nr. participanți:170 ;
Rezumat: În perioada 7-11 aprilie 2014 s-au derulat
diverse proiecte educativ-culturale, în cadrul Săptămânii
Altfel. În acest interval temporal, Direcția Județeană de
Tineret și Sport Vrancea a continuat proiectul “Ora de
dirigenție… nonformală”. Un număr de 170 de
voluntari, formatori s-au întâlnit cu elevi de la mai
multe licee din Focşani, pentru a dezbate teme de interes
pentru tineri.
Proiectul “Ora de dirigenție… nonformală” a
fost iniţiat de către Consiliul Judeţean al Elevilor
Vrancea.
Temele propuse în proiect au fost: “Anturajul”,
“Prevenirea delincvenţei juvenile”, „Comunicarea”,
„Managementul conflictelor”, „Programul Erasmus+”,
„Controlul emoţiilor” şi „Cursul de prim ajutor”.
În rândul formatorilor s-a aflat şi colegul nostru
Adrian Ţiglea, formator, bibliotecar al secţiei Sala de
Lectură şi Internet. El a susţinut în faţa unui număr de
aproximativ 30 de tineri cursul interactiv intitulat
„Controlul emoţiilor”.
Cursul a avut ca obiective familiarizarea
tinerilor cu tipurile de emoţii (pozitive şi negative), recunoaşterea emoţiilor, comunicarea lor şi
identificarea strategiilor de îmbunătăţire a stării emoţionale a individului.

Program: Lectură cultură

Să ştii mai multe, să fii mai bun!
Şcoala altfel în biblioteca
Organizator: Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vrancea, Ministerului Educaţiei Naţionale
Parteneri: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare:Toate secţiile bibliotecii

Nr. participanți:800 ; Expoziții carte:5 ;
Altfel de expoziții:5 ; Nr doc. expuse:152 ;
Rezumat: Conform Programului Ministerului
Educaţiei Naţionale numit “Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” desfăşurat în 2014 în perioada
7 – 11 aprilie, biblioteca este deja un partener
consecvent al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Vrancea în desfăşurarea unei palete diversificate de
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activităţi extrașcolare.
În această perioadă pragul Bibliotecii Județene Duiliu
Zamfirescu Vrancea fost trecut de peste 800 de participanți la
activitățile derulate pentru a susține proiectul național inițiat de
Ministerul Educației Naționale Pe tot parcursul acestei perioade,
serviciile de bibliotecă și-au urmat cursul firesc, iar orarul pentru
public nu a suferit
modificări.
Copii
din
numeroase instituții de
învățământ
preșcolar,
primar și gimnazial, din
municipiul și județul
Vrancea, îndrumați de
educatorii și dascălii
coordonatori, au vizitat
secțiile destinate lor în
care aceștia au desfăşurat
o paletă diversificată de activităţi extrașcolare.
Activităţi derulate: prezentarea bibliotecii şi a serviciilor destinate acestui segment de public,
jocuri, vizionare filme, lectură colectivă, , vizionări de poveşti şi povestiri ecranizate sau desene
animate, concursuri, sesiuni de informare pe tematici
diverse, sesiuni de arta vizuală.
Din unitățile de învățământ care au ales biblioteca in
desfăşurarea acestui proiect amintim: Liceul Tehnologic
”Eremia Grigorescu” Mărășești,Colegiul tehnic Edmond
Nicolau, Colegiul Național Unirea, Colegiul Naţional
„Alexandru Ioan Cuza” Focşani, Scolile Stefan cel Mare
Focşani,
Anghel Saligny, Nicolae Iorga, Alexandru
Vlahuta, Duiliu Zamfirescu, Ion Basgan, Şcoala nr. 3, nr.
7, Școala Dumitrești, Școala Suraia, Școala Gologanu,
Gradiniţele: 6, 16, 18 şi Gradiniţa Popeşti
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

LANSARE de CARTE: I. D. Denciu - Creştinătate
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu, Liga Scriitorilor – Filiala Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți: 25;
Rezumat: Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a organizat un eveniment
literar, o nouă lansare de carte, de data acesta
fiind vorba de volumul Creştinătate al
autorului Ioan Dumitru Denciu.
Romanul domnului profesor I. D.
Denciu - Creştinătate, incursiuni în tărâmul
tăcerii a apărut, în anul 2013, la Editura
Editgraph, Buzău și adăpostește în paginile

sale o poveste inedită prin care autorul invită cititorii să
pătrundă într-o lume aparte și să i se alăture într-o
aventură literară în căutarea originilor neamului nostru.
În acest roman I.D. Denciu reconstituie și creează cu
multă imaginație un tablou al unei epoci demult apuse.
La eveniment au participat scriitori vrânceni
membrii ai Cenaclului Literar Duiliu Zamfirescu, ai
Asociației Culturale Duiliu Zamfirescu și ai Ligii
scriitorilor – Filiala Vrancea, cadre didactice și iubitori de
lectură.

Program: promovarea lecturii

Bibliotecarul – cea mai frumoasă profesie!
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sala de lectură
Expoziții carte:1 ; Altfel de expoziții:2 ; Nr doc.
expuse:36 ;
Rezumat: Holul Sălii de Lectură şi Internet a pregătit,
începând de miercuri, 23 aprilie 2014,
expoziţiile
dedicate Zilei
Naţionale
a
Bibliotecarului.
Utilizatorii bibliotecii au fost invitaţi să vizioneze expoziţia
De „ziua noastră” realizată de colectivul Sălii de Lectură şi
Internet şi Centrul de Limbi Străine,
„Către cititori
Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină cu stupi.
Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă
şi aşteptaţi să vorbesc. – De unde să-ncep?”
Lucian Blaga
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Program: Localia, promovarea lecturii

ZIUA BIBLIOTECARULUI
Proiect: Scriitorul din biblioteca
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu Zamfirescu,
Liga Scriitorilor – Filiala Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți:250;
Rezumat: An de an, Biblioteca Județeană Vrancea a
organizat diferite și numeroase evenimente culturale
dedicate acestei zile importante pentru profesia noastră şi
cu profunde semnificații spirituale
 miercuri, 23 aprilie 2014 - Lansarea Proiectului
Scriitorul din bibliotecă, prin care biblioteca şi-a propus să
promoveze activitatea literară a scriitorilor vrânceni și să
valorifice memoria locală, aducând mai aproape de cititori,
oamenii–scriitori, cărţi și poveştile adevărate aflate în
spatele acestora. Astfel, în fiecare lună cititorii noștri au
putut cunoaște și descoperi între rafturile bibliotecii, unul
sau mai mulți scriitori care î-au introdus într-o lumea
aparte,
le-au
făcut sugestii de lectură, au dat autografe, şi au
răspuns direct întrebările acestora.
Acest proiect a deschis și o serie de
interviuri dedicate scriitorilor vrânceni, oameni de
litere care au completat în timp real un altfel de
jurnal de bibliotecă.
Seria Scriitorul din biblioteca a fost
deschisă de Gheorghe Andrei Neagu, membru al
comitetului de conducere USR – filiala Bacău din
2010, președinte al Asociației Culturale Duiliu
Zamfirescu și al Cenaclului Literar Duiliu Zamfirescu, fondator al revistei Oglinda literară și mai multor
publicații culturale și care a obținut prestigioase premii pentru creațiile sale și pentru activitatea sa de
promotor al culturii.
Momentul lansării proiectului a fost
precedat de o sesiune de premiere a
bibliotecarilor cu rezultate deosebite.
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

Duiliu Zamfirescu – Scrieri de tinerețe
lansarea volumului Opere vol. IX
 joi 24 aprilie - Biblioteca a fost gazda unui
eveniment editorial prilejuit de lansarea volumului
Duiliu Zamfirescu – Scrieri de tinerețe (Opere vol.
IX), ediție îngrijită, prefațată și adnotată de istoricul și
criticul literar prof. univ. dr. Ioan Adam, invitatul
special al zilei.
Acest volum a apărut cu sprijinul Bibliotecii
Județene Vrancea și al Asociației Cărți deschise, la
Editura Bibliotheca Târgoviște, 2013, în colecția
Critică și istorie literară.
Profesorul doctor Ioan Adam a prezentat
volumul Duiliu Zamfirescu - Scrieri de tinerețe, al
IX-lea volum din seria Opere, în prezența domnului

Lascăr Zamfirescu, nepotul scriitorului.
„Prozele reunite acum sub titlul Scrieri
de tinerețe ar fi trebuit să alcătuiască materia
volumului IX, penultimul, din seria Opere de
Duiliu Zamfirescu inițiată în 1970 de Editura
Minerva. Cum însă colecția Scriitori Români a
devenit de domeniul trecutului, am socotit
necesară ducerea până la capăt a demersului restituitiv început cu patru decenii în urmă. (…) Cine vrea
să călătorească în timp spre acel enigmatic fin de siecle XIX descoperă în aceste pagini îndelung
ascunse privirilor cercetătoare o călăuză ce cunoaște drumul.” – prof. univ dr. Ioan Adam în Notă
asupra ediției.
“Puțini dintre clasicii noștri au avut si au șansa de a se întâlni în posteritate cu editori si critici
competenți, ca domnul Ioan Adam, ce s-a dedicat
cercetării și a redat lumii literare opera și
personalitatea acestui remarcabil scriitor Duiliu
Zamfirescu. O dovedește, o dată în plus, prezența
domniei sale la Focșani și susținerea permanentă a
proiectului de refacere a operei scriitorului vrâncean,
ce își aștepta editarea de dinainte de anul 1989 și
care a ajuns deja la penultimul volum. Faptul ca
Biblioteca Județeană Vrancea a susținut editarea
acestui volum a constituit împlinirea unei datorii
morale față de scriitorul căruia îi poartă numele.” Teodora Fîntînaru manager Biblioteca Județeană
Vrancea.
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vineri, 24 aprilie - zi dedicată
cititorilor prin organizarea Zilei
Porților Deschise la toate secțiile
Bibliotecii Județene Vrancea.
În această zi ne-am bucurat de
prezenţa numeroaselor grupurilor organizate
de elevi, care au vrut să vadă partea mai puţin
cunoscută a unei bibliotecii şi de vizita
colegilor noştri bibliotecari de la Biblioteca
Orăşenească Oneşti.

Program: Lectură cultură

Mozaic editorial – sesiune de lansări de carte
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Tritonic Grup Editorial
Loc de desfășurare: Sediul central
Nr. participanți:60 ; Expoziții carte: 2; Nr
doc. expuse:86 ;
Rezumat:,Biblioteca Județeană
Duiliu
Zamfirescu Vrancea și Tritonic Grup Editorial,
au organizat un mozaic editorial marți, 29 aprilie,
ora 11.30, la sediul central din str. M. Kogălniceanu
nr. 13. Editura Tritonic reprezentată de Bogdan Hrib
fondatorul acesteia, a expus un stand de carte, la
preturi de editură, în holul Bibliotecii Județene
Vrancea și a prezentat volumele nou apărute în ultima
jumătate de an în colecțiile Academice Comunicare media, Sociologie, Istorie, Instituții și
politici publice, autorii lor fiind cadre didactice de la
Universitatea București, SNSPA, UBB Cluj, Univ.
Al. I Cuza din Iași, UP Timișoara și altele. În partea
ficțională vor fi prezentate noile apariții în colecțiile:
LIT - de literatură, Mystery & Thriller, Fantasy și
Cașmir.
Invitați la eveniment si cei care au prezentat
volumele
au fost: Camelia Crișan, lector
universitar doctor la SNSPA, autorul volumului
Corporațiile și societatea, Eugen Lenghel, autorul
volumului 9 Istorii Reutilizate, colecția LIT, 2014,
coordonatorul revistei Fictiuni.ro. și Bogdan Hrib,
scriitor și editor, autorul volumului 3+1 povestiri cu Stelian Munteanu și al romanului Ultima
Fotografie.
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La eveniment au participat iubitorii de lectură,
elevi, cadre didactice, bibliotecari, scriitori vrânceni,
colaboratori.
Evenimentul a fost deschis cu lansarea și
prezentarea volumului “Corporațiile și societatea.
Responsabilitatea socială corporativă, între act
voluntar și obligație” al autoarei Camelia Crișan,
lector universitar doctor la SNSPA (Școala Națională
de Studii Politice și Administrative București).
 Volumul Corporațiile și societatea, apărut la
Editura Tritonic, în colecția Comunicare Media, a
fost apreciat și prezentat în cadrul Târgului de carte
Gaudeamus, în noiembrie 2013, iar la dezbatere au
participat numeroase personalități din care amintim: conf. univ. dr. Dumitru Bortun, dr. mat.
Nicușor Dan, Mircea Geoană, dr. ec. Adrian Vasilescu, prof. univ. dr. Catalin Zamfir.
Conform Cameliei Crișan, cartea oferă o privire la nivel academic asupra
responsabilității
sociale corporative, autoarea definind fenomenul, punându-l în relație cu alte dimensiuni științifice,
precum teoriile etice, și descriind astfel un nou model al relațiilor dintre corporații și societate.


Volumul 9 istorii reutilizate de Eugen Lenghel, colecția LIT, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014
este o colecţie care acoperă mai bine de un sfert de secol de activitate literară.
Dan Doboş - jurnalist și scriitor român recomandă
cititorilor acest volum: “Ritm, idee, suspans, finaluri
neașteptate, accident științific, acțiune, teme de meditație,
personaje solid construite, universuri cunoscute… Cam
asta ne propune Eugen Lenghel într-o carte care trebuie
citită mai ales de aceia care au rămas perpetuu
îndrăgostiți de epoca de aur a science-fiction-ului și care
știu din teorie sau simt din instinct că stilul clasic nu se
demodează niciodată.”


Volumul “3+1″ de Bogdan Hrib, contine patru
povestiri, scrise alert in stilul caracteristic al
autorului, care stie sa tina cititorul alaturi de el si
sa-l implice in acțiune sursa http://www.tritonic.ro
Despre autorul volumului Ultima fotografie - Bogdan
Hrib, (apărut la editura Cartea Românească) - scriitorul
Horia Garbea, membru USR spune: „Bogdan Hrib este
romancier in sensul cel mai pur al cuvintului, se misca
natural in proza de intindere, cu actiune, personaje,
intriga. El trece acum de la subgenurile mai dinamice,
crime, thriller, mystery, pe care le-a frecventat cu succes,
la un roman de dragoste cu o nuanta usor exotica, dar si
mai profund in masura complexitatii sporite a
personajelor.
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MAI
Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Ziua Europei – sesiuni de informare
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Şcoala Gimnazială Gologanu
Loc de desfășurare: toate sectiile
Nr. participanți: ; Expoziții carte: ; Altfel
de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: Ziua Europei – 9 mai a fost marcata de
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea
prin mai multe expoziții puncte de informare și
evenimente organizate la toate secţiile.
În acest context, Sediul central al Bibliotecii

Județene a primit vizita elevilor de la Școala
Gologanu care sub coordonarea d-nei prof. Valentina
Tîrtan au pregătit un moment special dedicat acestei
aniversări.
Momentul de folclor, ce a deschis această
activitate, a făcut ca dansul și cântecul popular să fie
ambasadorul cultural al României, pentru această zi
specială și atmosfera bibliotecii să fie animată de
vocile și pașii de dans ai copiilor.
Elevii au răsfoit materialele informative
oferite de Biroul Parlamentului European al
României și Spațiul comunitar European, aflate
în expoziția
INFO –EURO, au diseminat
informații despre drepturile copiilor și le-au
adaptat situațiilor și cazurilor concrete, au fost
îndrumați de bibliotecari și au descoperit secrete,
curiozități
și

informații noi despre țările membre și despre activitatea
Uniunii Europene. Timp de două ore elevii au pătruns în
istoria formării Europei, a Uniunii Europene și au petrecut
timpul la bibliotecă in mod educativ și relaxant asimilând
informații utile și au decis ca din materialele primite să
organizeze un punct INFO-EUROPA în Școala Gologanu.
Acțiunea s-a încheiat cu un tur al bibliotecii, copiii
uzând de unul din drepturile fundamentale ale copilului dreptul la educație și informare.
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Terra suntem copii tăi - proiect ecologic
ediţia a V-a
Organizator: Grădiniṭa cu Program Prelungit
Nr.1, Focşani

Parteneri: : Biblioteca Judeţeană Vrancea, SC
Divori Prest SRL - Focşani, Vrancea, Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Vrancea,

Loc de desfășurare:
Nr. participanți:65; Expoziții carte:1;
Rezumat: În întâmpinarea zilei de 10 mai, Ziua
Păsărilor și a Arborilor, Grădiniṭa cu Program
Prelungit Nr.1, Focşani, SC Divori Prest SRL Focşani, Vrancea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Vrancea, Biblioteca Judeṭeană „Duiliu Zamfirescu”
– Filiala Sud în colaborare cu SC. Remat SA
Vrancea organizează în data de 10 mai 2014, SIMPOZIONUL NAŢIONAL şi EXPOZIŢIA –
CONCURS „TERRA, SUNTEM COPIII TĂI!.
Proiectul, care a inițiat un simpozion pe teme ecologice, este deja la cea de a V-a ediție și este
coordonat de colectivul didactic de la Grădiniṭa cu Program Prelungit Nr.1, Focşani, Director Lucica
Drăstaru, Violeta Gîsculescu-Angheliu, Nicoleta Avram.


IUNIE
Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

15 Mai Ziua Familiei
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Direcţia Judeţeană pentru protecţia
copilului, Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focşani
Loc de desfășurare: Secţia pentru copii

Nr. participanți:25 ; Expoziții carte:1 ; Altfel
de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:25 ;
Rezumat: Ce este o familie? Acest lucru i-am întrebat
pe cititorii noştri care au vizitat biblioteca noastră pe
parcursul întregii zile de 15 mai 2012, Ziua Familiei.
Răspunsurile au fost diverse: Este cea mai de preţ
comoară, Un lucru sfânt, Un cuibuşor unde trăim
împreună sau Cel mai scump lucru.
Ne-au bucurat mult aceste răspunsuri. Am înţeles că,
pentru toţi oamenii, familia ocupă un loc important în
inimile lor.
Cu prilejul acestei frumoase sărbători, biblioteca a
avut şi ea un program special la care au fost invitaţi elevi ai
Scolii Duiliu Zamfirescu Focşani şi alţi parteneri.
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Program: promovarea lecturii

1 iunie - Lumea copiilor la biblioteca
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Școala Ștefan cel Mare Focșani și
Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea.
Loc de desfășurare: Secţia pentru copii

Nr. participanți:30 ; Expoziții carte:2 ; Altfel
de expoziții:1; Nr doc. expuse:47 ;
Rezumat:Ziua
Internațională
a
copilului este sărbătorită, în întreaga lume, încă din
anul 1925, odată cu adoptarea Declarației pentru
Protecția Copilului la Conferința de la Geneva.
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea a organizat la Secția pentru copii și tineret
Oana Diana Renea un eveniment dedicat ZILEI INTERNAȚIONALE A COPILULUI, la care s-au
alăturat ca parteneri Școala Ștefan cel Mare Focșani și Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea.
Evenimentul, ce s-a desfășurat în grădina secției
pentru copii și tineret, i-a avut ca protagoniști pe elevii
din clasa pregătitoare, coordonați de d-na învățătoare
Gina Călugăru, împreuna cu părinți, cadre didactice și
bibliotecari
Aceștia au călătorit în lumea fascinantă a
literaturii pentru copii, au participat la concursul
Recunoaște personajul, au vorbit despre cărțile
preferate, s-au împrietenit cu personajele din povești, au
cântat şi au dansat și au participat la jocuri interactive.
La bibliotecă copii au putut viziona expoziții de carte și
desene tematice, pregătite de colectivul de bibliotecare.

Și pentru că lumea copilăriei trebuie
ocrotită a avut loc o prezentare, realizată de dna
Monica
Manolache
(comisar
în
cadrul
Inspectoratului Județean de Poliție), privind
protecția minorilor, de la care copii au primit sfaturi
utile și pe înțelesul lor despre regulile simple pe
care trebuie să le respecte pentru a fi în siguranță.
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Program: Formare profesională

Filiala ANBPR Vrancea –
Întâlnire profesională cu
bibliotecarii din județ
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Filiala ANBPR Vrancea

Colaboratori:Bibliotecile publice Vrancea
Loc de desfășurare: Ateneul Popular Mr.Gh.
Pastia Focsani

Nr. participanți:45 ;
Rezumat: Biblioteca

Județeană “Duiliu
Zamfirescu” și Filiala Vrancea a Asociației
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România a organizat în luna iunie la
Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” întâlnirea
profesională cu bibliotecarii publici din județ.
Tematica acestei întâlniri a vizat, pe de o parte aspecte strict profesionale iar pe de altă parte
aspecte legate de activitatea Asociației.
În cadrul întâlnirii a fost prezentat Raportul statistic asupra activității bibliotecilor publice din
județ pe anul 2013 și principalii indicatori de performanță obținuți de bibliotecile publice vrâncene în
anul 2013.
De asemenea, au avut loc discuții cu următoarele
subiecte: donațiile - sursă importantă de dezvoltare a
colecțiilor de bibliotecă si advocacy pentru biblioteci
puternice și comunități unite.
În contextul întâlnirii au fost diseminate
informații cu privire la Conferința Internațională a
Bibliotecarilor Traineri desfășurată în perioada 2-4
aprilie la Sinaia, şi au fost vizionate videoclipurile
bibliotecarilor participanți și câștigători la această
Conferință.
Au fost diseminate informații despre Conferința
Națională a ANBPR ,15-17 mai 2014, Bistrița. Tema
acestei Conferințe , Nova Bibliotheca – Provocări și tendințe în bibliotecile publice, a vizat dezvoltarea
și repoziționarea bibliotecii, ca principal facilitator de cunoaștere la nivel comunitar, precum și a
Asociației ca mediu de coagulare a energiilor și ideilor
creative ale bibliotecarilor.
De asemenea, au fost prezentate ofertele de
cursuri pentru comunitate și bibliotecari, oferite prin
Centrul de formare al Bibliotecii Județene Vrancea și
prin ANBPR.
Au fost prezentate aparițiile editoriale de
specialitate ale ANBPR/IREX : Sistemul de control
managerial în biblioteci, Ghidul activităților de
îndrumare metodică în bibliotecile publice, Servicii
pentru comunitate în bibliotecile publice din România.
ANBPR – Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România este cea mai
reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor
din bibliotecile publice.
Filiala ANBPR Vrancea a luat ființă în anul 1990 și are în prezent 75 membri care provin din
bibliotecile publice vrâncene.
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Program: Lectură cultură

Poezie și parfum de tei la Bibliotecă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: toate sediile
Nr. participanți:112 ; Expoziții carte:4 ;
Altfel de expoziții:4 ; Nr doc. expuse:128 ;
Rezumat: Biblioteca Judeţeană “Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a comemorat în acest an pe data
de 15 iunie – 125 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”.
Pe parcursul întregii săptămâni,
vizitatorii
secţiilor bibliotecii au fost întâmpinaţi de expoziţii de
carte din opera scriitorului, expoziţii de grafică și
audiții din poeziile marelui poet.
Pentru acest eveniment, colectivul de bibliotecari ai Sălii de
Lectură și Internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea a invitat cititorii să descopere un chip nou al poetului
naţional, prin mijlocirea expoziţiilor de grafică Pe Mine, Mie …
Redă-mă și de carte bilingvă Mihai Eminescu însoțite de
interpretările audio a
unor
fragmente
semnificative
din
opera eminesciană.
Expoziţia
de
grafică „Pe Mine, Mie
…
Redă-mă”
cu
moto-ul Menirea vieţii
tale e să te cauţi pe
tine însuţi (Mihai
Eminescu) a cuprins
reproduceri din operele unor graficieni care s-au oprit, în
creaţia lor, asupra lui Eminescu: Constanţa Abălaşei-Donosa („Un penel întru Eminescu”); Mihai
Cătruna („Eminescu – Porni Luceafărul”; „O, rămâi”, „Eminescu”, „Eminescu – Adiere”, „Eminescu –
suflet ascuns”): Marcel Chirnoagă („Din valurile vremii”, „Floare albastră”, „Eminescu”, „Melancolie”)
şi Aurel David („Arborele Eminescu”). Expoziţia de carte bilingvă a cuprins poezii traduse în limbile
germană, franceză, engleză, rusă. Un moment special îl reprezintă
audierea unor versuri din creaţia lui Eminescu pe muzica unor
renumiţi compozitori români, în holul Sălii de lectură.
Secția pentru Copii și Tineret a bibliotecii a organizat expoziția
de carte La teiul Poetului, lacrima sonetului care a fost vizitată de
elevii clasei a VI-a ai Scolii Duiliu Zamfirescu Focșani coordonaţi de
doamna profesor Pompilia Bărbosu și de preșcolarii de la Grădinița
nr.16 Focșani. Cu acest prilej, elevii și preșcolarii au recitat din
poeziile marelui poet, au interpretat cântece inspirate din poezia
marelui Poet. De asemenea, au aflat lucruri importante din viața și
opera poetului şi s-au bucurat de impresionanta colectie de opere şi
documente ce o deţine biblioteca.
Parfum de tei, a fost titlul expoziție de carte din opera
poetului Mihai Eminescu, de la Sediul Central al bibliotecii, audiţii
de versuri din poezia eminesciană în interpretarea incontestabilă a actriței Leopoldinei Bălănuță, iar
Filiala Sud a pregătit utilizatorilor săi expoziția de carte intitulată Dor de Eminescu....
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Program: Lectură cultură

Servicii noi, facilităţi de lectură pentru utilizatori
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: mass media vrânceană
Loc de desfășurare: toate secţiile bibliotecii
Rezumat: Pe tot parcursul anului au fost iniţiate campanii de
informare a comunităţii cu privire la serviciile oferite de biblioteca
precum şi a noilor
apariţii editoriale pe
care aceasta le pune
gratuit la dispoziţia
utilizatorilor. Aceste
campanii
de
informare,
facilităţile
oferite,
organizarea
rafturilor tematice,
împreună
cu
programele de instruire a comunităţii (prin organizarea cursurilor
şi
cluburilor
gratuite) au făcut
ca biblioteca să
ocupe
un
loc
important pentru
comunitate. Din ce
în ce mai mulţi
focşăneni au ales
instituţia noastră ca
loc de petrecere a
timpului liber în
mod relaxant dar
instructiv.
Pentru vacanta de vară Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea şi-a aşteptat cititorii cu titluri noi, volume interesante si
captivante pentru toate vârstele. Din cele 2159 exemplare de cărţi achiziţionate până în iunie 2014, 722
de volume reprezentă titluri noi, din care 94 sunt destinate copiilor şi tinerilor.
Noile volume sunt invitații la studiu sau
lectură și sunt din cele mai diverse domenii:
psihologie, comunicare, dezvoltare personală, religie,
drept, tehnică, alimentaţie sănătoasă, medicină
naturistă, istorie, geografie, beletristică sau biografii.
În această vară, pentru a facilita accesul la
informație, Secția pentru adulți a suplimentat
numărul de exemplare care pot fi împrumutate, astfel
încât pe o perioada de două săptămâni s-au putut
împrumuta la domiciliu 7 cărți din domenii diferite.
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Internet, E-mail și Facebook
adulți și vârstnici
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Centrul de formare, Sala de
lectură

Rezumat: În perioada 2-6 iunie 2014, la Centrul de
Formare Profesională al Bibliotecii Judeţene
”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, o nouă serie de seniori
au învățat să utilizeze calculatorul și internetul.
În această săptămână, cei 5 participanți au
învăţat cum își pot îmbunătăți viața cu ajutorul
internetului. La finalul unei săptămâni de curs, toți

”școlăreii” au reuşit să asimileze cunoştinţe despre
explorarea internetului, despre utilizarea poștei
electronice și crearea unei pagini de facebook.
Cursul gratuit s-a adresat adulților în general,
începători în utilizarea calculatorului şi s-a desfăşurat
în spaţiul destinat Centrului de formare de la Sala de
lectură.

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii
OFERTA estivală
DE CURSURI GRATUITE pentru adolescenţi, tineri şi vârstnici
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Centrul de formare, Sala de lectură
Nr. participanți:348
Rezumat: Ca un plus faţă de cluburilor gratuite organizate de Secţia
pentru copii, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a venit în
această vară cu o nouă ofertă de cursuri gratuite pentru comunitatea
vrânceană, prin Centrul de Formare Profesională. Cursurile au fost
livrate
de
trainerul
bibliotecii,
Margareta
Tătăruș
dar
și
de
colaboratori voluntari ai
bibliotecii.
S-au
organizat
şi
desfăşurat următoarele 15 cursuri:
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Pentru adolescenți și tineri:
1. Curs de povești digitale
2. Curs de prezentări online
3. Curs de Public Speaking
4. Curs de blogging
5. Curs de fotografie pentru
începători
Pentru adulții și vârstnicii:
1. Curs de utilizare calculator pentru începători
2. Curs de povești digitale
3. Curs de cunoaștere și dezvoltare personală
4. Curs de limba engleză începători
5. Curs de Public Speaking
6. Curs de prezentări online
7. Curs de blogging
8. Curs de fotografie pentru începători
9. Curs de Publisher
10. Curs de handmade

Program: Lectură cultură

Lansare de carte: Pentru tine, copile, din suflet
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Secţia pentru copii şi tineret
Nr. participanți:25
Rezumat: Vineri, 6 iunie 2014 a avut loc la Secția
pentru copii și tineret Oana Diana Renea a Bibliotecii
Județene Vrancea, lansarea volumului de poezie - Pentru
tine, copile, din suflet! dedicată copiilor, cadrelor
didactice
și
adulților iubitori
de poezie.
Volumul,
autoarei
Oana
Monica Negoiță, cuprinde 40 de poezii ce se adresează
preșcolarilor, este ilustrat de Bogdan Andrei Negoiță și Florica
Sima și a apărut în această primăvară la Editura Sfântul Ierarh
Nicolae din Brăila.
Oana Monica Negoiță născută în anul 1976 în Focșani,
a absolvit Universitatea Hyperion - Facultatea de Litere
București 2002 și timp de 18 ani și-a dedicat activitatea profesională educației preșcolarilor
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IULIE
Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Bibliovacanţa - cluburi gratuite de vară
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: 1 iulie – 30 august 2014 la
Sediul Secției pentru Copii și Tineret.

Nr. participanți:
Rezumat: La Secția pentru Copii și Tineret a
Bibliotecii Județene s-a desfășurat cea de a VI-a
ediție a programului BIBLIOVACANȚA ce aoferi 6
cluburi gratuite dedicate copiilor și adolescenților
focșăneni și care s-au desfășurat sub formă de
ateliere creative, lectură și cursuri interactive pentru
copii și adolescenți, împletite cu bucuria de a învăța
și a descoperi dar și cu distracție, muzică și surprize.
Pentru a diversifica oferta de cluburi Biblioteca
Județeană Vrancea a dat curs propunerii venite din partea
Retro Dance Studio care a derulat gratuit în această vară un
club de balet cu
două grupe
de
vârstă a câte 10
cursanți.
Micii
dansatori au avut
onoarea să învețe
de la maeștrii de
balet Mariana și Mircea Polesmic de la Teatrul Naţional
de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa, cum să-și
coordoneze mișcările și să-și îmbunătățească flexibilitatea, o
ținuta corectă și armonioasă a corpului, şi-au putut dezvolta
latura artistică prin cunoașterea noțiunilor de
muzicalitate si ritm.
Și în acest an, inițiativa bibliotecarilor a
fost sprijinită de voluntari, cărora le mulțumim pentru
implicarea în organizarea și desfășurarea acestor
cluburi.
Astfel, luni la Clubul de lectură, care a fost
structurat pe două grupe de vârstă, elevii din clasele
primare au devenit mici cărturari sub îndrumarea dnei
prof. Violeta Grigorica iar cei din gimnaziu au învățat
arta declamației pentru cei un pic mai mari călăuziți
de dna prof. Lucica Nistor și bibl. Cătălina Pleșcan.
Marți, Clubul de desen a fost destinat celor cărora le place să se exprime prin culoare și a fost
coordonat de bibliotecara Roxana Făcaoaru și de voluntarii Ema Bucur.
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Miercuri la Clubul de hand made, copii și-au cultivat și dezvoltat simțul artistic prin
îmbinarea și lucrul cu diverse materiale, îndrumați de ing. Dana Cazacu și bibl. Rodica Taftă.
Ziua de joi a fost destinată Clubului
adolescenților care a avut ca temă inteligența
emoțională și a fost susținut de bibliotecarul Adrian
Țiglea, voluntarii Daniela Gulerez și Andra Bogoi și
bibl. Mariana Chirilă.
Vineri la Clubul de film elevii înscriși au putut
viziona filme de aventură, de cunoaștere, ecranizări a
romanelor din programa școlară și desene animate sub

îndrumarea bibliotecarelor Mariana Chirilă, Cătălina
Pleșcan și Rodica Taftă.
La ediţia din 2014, la cele 6 cluburi - de lectură,
desen, balet, hand-made, film și clubul adolescenților
de inteligență emoțională - numărul înscrierilor a
depășit așteptările noastre, iar copii și-au petrecut
vacanța de vară într-un mod activ, instructiv și
recreativ în bibliotecă.
În total 810 copii şi tineri au frecventat, în
perioada 1 iulie – 30 august 2014, cluburile de vacanţă gratuite organizate de bibliotecă cu sprijinul
voluntarilor.

Program: Localia personalia - valori vrâncene
Proiect: Scriitorul din bibliotecă

Scriitorul din bibliotecă: Janine Vadislav
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sediul central
Nr. participanți:15 ; Expoziții carte:1 ; Altfel de
expoziții:1 ; Nr doc. expuse:10 ;
Rezumat: O nouă întâlnire cu Scriitorul din bibliotecă, proiect ce își
propune să promoveze activitatea literară a scriitorilor vrânceni și să
valorifice memoria locală, aducând mai aproape de cititori, oamenii–
scriitori, cărţi și poveştile adevărate aflate în spatele acestora.
Astfel, în luna iulie cititorii noștri au putut să o cunoască și
descoperi în bibliotecă pe scriitoarea Janine Vadislav care le-a va
făcut sugestii de lectură, a dat autografe și a răspuns la întrebările
acestora.
Janine Vadislav este laureată în două rânduri a Salonului Literar
Dragosloveni, autoare a mai multor romane în care Focşaniul de altă
dată este mereu prezent, realizatoare a zeci de emisiuni culturale și ea
însăși o promotoare a culturii populare, a scriitorilor şi artiştilor
vrânceni.
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Janine Vadislav a debutat editorial în 1999, cu volumul de
povestiri Dulcea si tandra mea fiară. Scrierile autoarei au apărut, rând
pe rând, în anul 2000 Grădina desfătărilor - roman și Păpușile care
plâng - povestiri, volumul de povestiri Eva sau nostalgia polilor –
apărut în 2007 urmate de romanul Raiul în 2012.
Despre volumul Omul negru - povestiri, apărut în 2014, la
Editura Terra, editorul Costică Neagu spune că cititorul are parte de:
“o proză de atmosferă, de instrospecţie, care configurează imaginea
amplă şi clară a unui oraş de altădată, cu oameni veniţi din locuri şi
culturi diferite”.
Ultimul volum al
scriitoarei este aromanul
Veghea cuviosului Vili
Glaser, ce a văzut lumina
tiparului
în
luna
septembrie a acestui an.
Janine Vadislav a
colaborat
cu
ziarul
Milcovul și Ziarul de Vrancea remarcându-se prin prezenţa
sa activă în presa culturală vrânceană fiind reporter și
realizator de emisiuni culturale în perioada 1995 - 2014 la
STF și Atlas TV, iar din 2002 și până în acest moment este
corespondent Prima TV București.

Program: Formare profesională

Biblioteca Publică Bordeasca: Sprijin metodologic
Întâlnirile profesionale cu bibliotecarii publici din județ au
şi implicaţii practice ce susţin activitatea propriu-zisă de
bibliotecă.
Una dintre cele mai importante atribuții ale fiecărei
biblioteci județene este aceea de coordonare metodologică și
îndrumare profesională a bibliotecilor publice de pe raza
județului, acest aspect nefiind înțeles însă în același mod de
către toți cei responsabili.

Bibliotecile judeţene au rol metodologic faţă de
bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale, iar această
calitate este evidențiată prin faptul că, dintre cele patru
atribuții principale prevăzute de dispoziţiile Art. 28 din
Legea bibliotecilor, trei vizează și activitatea cu bibliotecile
publice din rețeaua județeană.
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Opening Opportunities
Patru liceeni din Vrancea invitați la Microsoft România!
Organizator: Asociația TechSoup România,
Biblionet România, Microsoft România
Coordonator local proiect: Biblioteca
Judeţeană Vrancea,
Nr. participanți: Peste 100
Rezumat: Peste 100 de elevi de liceu, din Focșani
și Mărășești, au participat la Programul pilot de
mentorat în carieră Opening Opportunities,
coordonat local de Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea. Întregul proiect Opening
Opportunities a fost coordonat, la nivel local, de
Margareta Tătăruș –bibliotecar formator.
În urma selecțiilor 10 elevi din țară, din care 4 sunt din Vrancea, au fost invitați să participe
pe 29 iulie la o zi de lucru în cadrul companiei Microsoft Romania.
Cei 4 elevi vrânceni – Mihai GonciarColegiul Național Unirea, Doni-Marius Ștefan –
Colegiul Național Al. I. Cuza, Ioana Anghel și
Ionuț Bratu – Liceul Tehnologic Eremia
Grigorescu Mărășești – au fost selectați de mentorii
lor, alături de alți șase elevi din Mediaș, Onești,
Târgu Jiu, Târgoviște și Sibiu.
Liceenii au avut ocazia să discute cu
angajații Microsoft despre cum arată și este
organizată o zi de muncă într-o companie
multinațională, dar și despre cum pot ajunge să își
cultive acele abilități de muncă necesare pe o piață
de muncă unde tehnologia este parte integrantă.
Elevii din Focșani se vor întâlni la București și cu voluntarii Microsoft care le-au fost mentori in
ultimele patru luni.
Proiectului Opening Opportunities este un proiect de mentorat în alegerea carierei derulat de
Asociația TechSoup România și Biblionet, cu sprijinul Microsoft România, în care mentori Microsoft
ajută liceeni să își dezvolte un plan de carieră.

119



AUGUST
Program: Localia personalia valori vrâncene

Lansare de carte:

Scriitorul de vagoane
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Instituția Prefectului Județul Vrancea
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți:65;
Rezumat:Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea în parteneriat cu Instituția Prefectului
Județul Vrancea a organizat, vineri, 8 august,
la Sediul central un eveniment literar prilejuit
de lansarea volumului de povestiri Scriitorul de
vagoane și alte povestiri aproape adevărate
(apărut la Editura Tracus Arte, 2014) autorul
Alex Pleșcan.
Alexandru Pleșcan s-a născut în 1967 la
Focșani și este un prozator, dramaturg şi
jurnalist de origine română care trăieşte în Noua
Zeelandă. "Scriitorul de vagoane" este prima lui
apariţie editorială de la plecarea din ţară şi
cuprinde scurte povestiri inspirate din propriile
călătorii.
A publicat poezie, proză și critică literară
în reviste precum "Contrapunct", "Astra", "Viața Românească", "Convorbiri literare" și "România
literară", a apărut cu proză scurtă în volumul colectiv „Ficțiuni‟ (Editura „Litera‟, 1992). Alexandru
Pleșcan scrie în engleza și în română iar cele mai recente apariții fiind în revistele "Pro Saeculum" și
"Antiteze" (2010). A primit numeroase premii pentru proză și versuri.
Înainte de a emigra în Noua Zeelandă,
Alex Pleșcan a fost, pe rând, reporter de ştiri la
TVR1, redactor şi realizator de emisiuni pentru
diferite canale ale Televiziunii Publice, editor şi
producător al primelor ediţii FOCUS - PrimaTV.
De asemenea, a produs şi a regizat documentarele
TV „Undeva la capătul lumii‟,„Tunelul de la
capătul tunelului‟ (în România) și „Big Old Cats‟
(în Noua Zeelandă).
În prezența autorului au vorbit despre
volumul Scriitorul de vagoane și alte povestiri
aproape adevărate dna. Teodora Fîntînaru – Director al Bibliotecii Județene Vrancea, dna profesor
Mihaela Neagu, dl Traian Negulescu Director al Direcției Județene pentru Cultura Vrancea.
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

Lansare de carte: Cartea inimii
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu

Loc de desfășurare:Sediul central
Nr. participanți: ; Expoziții carte: ;
Altfel de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a organizat, joi, 7 august, la
Sediul central un eveniment literar prilejuit de
lansarea volumului de poezie Cartea inimii al
autorului Hristache Lungu.
Născut în 1933, în satul Rădești, județul
Galați și stabilit începând cu 1957 în Focșani, poet, pamfletar și jurnalist, Hristache Lungu, ajuns anul
acesta la frumoasa vârstă de 81 de ani, a fost inclus încă din anul 2009 în paginile enciclopediei
spiritualităţii româneşti „Personalități române și faptele lor”, scrisă de Constantin Toni Dârţu. A
colaborat timp de 15 ani cu Ziarul de Vrancea, multe dintre creaţiile sale, poezii şi pamflete, fiind
publicate la rubrica “Eterna comoară”, creată special pentru poetul Hristache Lungu.
Nume sonore a spiritualității românești ca Mihail Sadoveanu, George Călinescu, Mihai Beniuc
sau Nina Cassian i-au îndrumat pașii ca profesori în cadrul Scolii de literatură și critică literară Mihai
Eminescu pe care a urmat-o începând cu anul 1952.
Tot din acea perioadă datează și prietenia cu Nicolae Labiș, fapt susținut de corespondența dintre
cei doi. Hristache Lungu a păstrat până astăzi corespondența sa cu regretatul poet și scrisorile care încep
cu Dragă Hristache și încheiate Cu dragoste Labis vor fi prezentate, în original, cu ocazia acestei
lansări.
Volumul de poezie Cartea inimii,
cuprinde capitolul autobiografic Amintiri de
suflet, un Cuvânt înainte semnat de Irimie
Străuț, scriitor și critic literar, și fragmente
din corespondența literară.
Apariția acestui volum a fost
susținută financiar de editorul acesteia
domnul Constantin Marafet, directorul
Editurii Rafet din Râmnicul Sărat.
Volumul a fost prezentat de d-na.
Teodora Fîntînaru – director al Bibliotecii
Județene Vrancea, d-na Laura Breană –
redactor Monitorul de Vrancea, dl. Gheorghe Neagu – președinte al Asociației Culturale Duiliu
Zamfirescu și nu în ultimul rând de dl. Constantin Marafet editorul cărții.
Cei prezenţi la acest eveniment l-au putut cunoaşte pe cel care prin pasiunea pentru cuvântul
scris a pornit de la “harul lăsat de la Dumnezeu, iubirea față de om, natură și tot ceea ce mă inconjoară
și pierderea mult prea timpurie a prietenului Nicolae Labiș”- poetul Hristache Lungu.
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

Proiect Raftul cu inițiativă

Program naţional pentru dezvoltarea voluntariatului
Organizator: Centrul Naţional de
Resurse pentru Voluntariat, Asociaţia
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR),
Partener: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Rezumat: Pro Vobis – Centrul Naţional
de
Resurse
pentru
Voluntariat în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), a lansat în perioada
mai 2014 - iunie 2015 proiectul „Raftul cu
inițiativă – Dezvoltarea de programe de
voluntariat în biblioteci”, finanţat prin
Granturile SEE 2009-2014 în cadrul
Fondului ONG în România.
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a fost cea de a doua biblioteca selectată, în
ordinea punctajului obţinut, alături de alte 14 biblioteci județene și orășenești, din întreaga ţară ,
pentru a face parte din acest proiect coordonat la nivel local de Margareta Tătăruș,
Prin proiectul „Raftul cu inițiativă
– Dezvoltarea de programe de voluntariat
în biblioteci”
va fi oferită, din partea
promotorilor, intervenție
personalizată
complexă în profesionalizarea muncii cu
voluntarii și dezvoltarea capacității de
a implementa programe de voluntariat.
Printre beneficiile acestui proiect se
numără vizibilitatea la nivel comunitar şi
național,
poziționarea
instituției ca bibliotecă activă, modernă,
centru de resurse și oportunități pentru
comunitate, capacitatea crescută de a recruta și de a reține voluntari din diferite categorii, care să
contribuie la dezvoltarea instituției, a comunității și la
dezvoltarea lor personală, dezvoltarea instituțională prin
formarea unui corpus de experți recunoscuți în domeniu
şi dezvoltarea de noi servicii care să servească nevoilor
comunității și ale instituției, acces la schimb de
experienţă cu alte biblioteci, idei şi modele de
programe de voluntariat, oportunitatea de evaluare şi
certificare a bibliotecii ca Bibliotecă V, un concept nou
dezvoltat în cadrul acestui proiect, adresat celor mai
active biblioteci în domeniul voluntariatului.
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

VRANCEA EROICĂ în Primul Război Mondial
Organizator: Biblioteca Judeţeană
Vrancea,

Loc de desfășurare:Sediul central
Nr. participanți:25 ; Expoziții
carte:2 ; Altfel de expoziții:2 ; Nr
doc. expuse: 160;
Rezumat: În 2014 s-a împlinit un secol de
la declanşarea Primului Război Mondial,
din 28 iulie 1914.
Biblioteca Județeană
Duiliu
Zamfirescu Vrancea a dedicat un
eveniment cultural comemorării eroismului
ostaşilor români căzuţi în Primul Război
Mondial în luptele de pe aliniamentul Mărăști - Mărășești - Soveja – Oituz.
Evenimentul a fost deschis de prof. dr. Teodora Fîntînaru – directorul bibliotecii, cu vernisarea
expoziției tematice de carte curentă şi veche,
imagini și documente din colecțiile Bibliotecii
Județene Vrancea parter și etaj. Expoziţia
cuprinde peste 100 de volume, citate şi devize
de luptă ce reflectă perioada istorică a primei
conflagraţii mondiale oglindită în periodice,
tratate de istorie, jurnale de război, monografii,
biografii, romane sau enciclopedii, reunite sub
temele:
 Primul Război Mondial: 100
de ani - VRANCEA EROICĂ
 Primul Război Mondial în literatură - Scriitori români eroi
Evenimentul a continuat cu lansarea
volumului ”Mărășeștii în fapte și imagini – O
istorie în date“ prezentat de autorii prof. Aurel
Neculai și prof. Stănel Ion.
Volumul apărut în 2014 este editat de
Școala
Gimnazială
Ecaterina
Teodoroiu
Mărășești, care a introdus, începând cu anul şcolar
2013, ca obiect de studiu opţional, Istoria oraşului
Mărăşeşti.
În încheierea evenimentului a avut loc
prezentarea unor cărți și documente inedite, având ca temă primul război mondial, aflate în colecţii
particulare. Astfel au fost prezentate, iubitorilor de istorie, documente ce aparţin domnului Ioan
Codreanu (din arhiva Leon Kalustian), domnului prof. Aurel Neculai şi domnului conf. univ. dr.
Costică Neagu (din arhiva Simion Mehedinţi):
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documente despre Vasile Chilian, eroul
vrâncean condamnat la moarte în timpul
ocupaţiei germane din Primul Război
Mondial;
volumul „Pentru neam şi ţară: Societatea
Ocrotirea orfanilor din război”, carte
document despre înfiinţarea societăţilor de
ocrotire a orfanilor din România în timpul
Primului Război Mondial;
antologia de periodice “Frontul Mărăşeşti”
1935-1939, publicaţie a Asociaţiei Frontul
Mărăşeşti apărută sub deviza “Nimic pentru
noi… Totul pentru Mărăşeşti;
“Războiul nostru în note zilnice”, volumul I:
1914 – 1916 al marelui istoric Nicolae Iorga;
periodicul „Dumineca poporului: foaie pentru ridicarea poporului” (14 septembrie 1914 – 15
decembrie 1933).

Program: promovarea lecturii

Biblioteca de Vacanţă
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Partener: Primaria Focşani
Loc de desfășurare: Grădina Publică Focşani
Nr. participanți:600 ; Expoziții carte:5 ; Altfel de
expoziții:5 ; Nr doc. expuse:300 ;
Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea a organizat BIBLIOTECA DE VACANŢĂ în
Grădina Publică, în perioada 25 - 29 august, cu un program
între orele 16.00 – 19.00.

Organizarea acestui program a fost
susţinută de Primăria Oraşului Focşani care a
alocat un spatiu pentru expunerea cărţilor şi
derularea evenimentelor din această săptămână.
Ajunsă la a VIII-a ediţie,
Biblioteca de vacanţă - sărbătoare în aer liber a
cărţii - a fost apreciată şi anul acesta de publicul vrâncean. Aşteptată cu interes, Biblioteca de vacanţă
desfăşurată în Grădina Publică în perioada 25-29 august 2014, a atras un public numeros, divers ca
tipologie şi interese de lectură, de la publicul preşcolar la cel adult, aceştia fiind în primul rând încântaţi
de abundenţa titlurilor dar şi de posibilitatea de a lectura în aer liber, alături de cei dragi. Rolul
proiectului a fost de a promova şi stimula lectura în familie, de a atrage la lectură un număr cât mai
mare de cititori şi de petrecere a timpului liber într-un mod constructiv.
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Timp de o săptămână, în intervalul
orar 16-19 , peste 450 de vizitatori au
participat la activităţile oferite de bibliotecă,
fie că a fost vorba de lectură în parc sau
împrumutul la domiciliu, fie au vizionat
filme sau au participat la festivitatea de
închidere a Programului
Bibliovacanţa
organizat de Secţia pentru Copii şi Tineret
„Oana Diana Renea” pe parcursul acestei
veri. Astfel, copii, adolescenţi, studenţi,
salariaţi, şomeri, pensionari, au ales să fie în
această perioadă în compania cărţilor alături
de Biblioteca Judeţeană Vrancea.
Cei care au vizitat standurile bibliotecii
au beneficiat de aceleaşi servicii ca la sediile
bibliotecii, respectiv înscriere, împrumut,
consultare pe loc şi rezervări de titluri. Prin
programul Cărţi de luat acasă participanţii au
beneficiat de 200 de cărţi oferite gratuit.
Utilizatorii Bibliotecii de Vacanţă au
avut la dispoziţie peste 550 de titluri din
diverse domenii: cărţi pentru copii, literatură
română şi străină, medicină, psihologie, religie,
artă culinară, creşterea animalelor) şi au
împrumutat/consultat peste 350 de cărţi
(Cum ne educăm copiii, Sănătatea copilului
meu, Înăuntrul regatului, Valsul florilor, Reţetă pentru minte şi corp, Cum putem scăpa de stres etc.). Sau înscris în această perioadă 42 de noi cititori - preponderentă fiind categoria utilizatorilor cu vârste
cuprinse între 14-26 ani - care au primit la
înscriere, în dar, câte o carte.
Micuţii şcolari au ales să lectureze în
parc peste 150 de cărţi (din colecţia Ce şi cum Comori pierdute si regasite, Cele sapte minuni
ale lumii, Caii, Piramidele iar din colecţia
Enciclopedii
pentru
copii
Prima
mea enciclopedie Larousse, Enciclopedia
ştiinţelor pentru copii, Dinozaurii în trei
dimensiuni, Cerul, Vulcanii, Oceanele, Spaţiul,
Ferestre spre univers )şi au putut face rezervări
pentru titluri din programa şcolară pe care le-au
primit în ziua următoare.
De asemenea, copiii au avut parte de o surpriză anul acesta, ei putând viziona în foişorul din
Grădina Publică filme din colecţiile bibliotecii.
Astfel, O poveste încâlcită, Simbad Marinarul, Cei
trei muşchetari, Pinocchio şi Degeţica le-au adus
micuţilor, seară de seară, mister, încântare şi
bucuria revederii cu biblioteca.
În ultima zi a desfăşurării proiectului,
Secţia pentru Copii şi Tineret „Oana Diana Renea”
a Bibliotecii Judeţene a organizat închiderea
Programului Bibliovacanţa.
Evenimentul a reunit toţi participanţii la
cluburi, bibliotecari, profesori, elevi, voluntari de
toate vârstele care au contribuit la desfăşurarea cu
succes a acestui program.
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Au fost prezenţi copii înscrişi la cele 6 cluburi - de lectură, desen, balet, hand-made, film și
clubul adolescenților de inteligență emoțională şi
a fost o întâlnire frumoasă în care au fost expuse
toate lucrările realizate iar copiii au pictat o
lucrare comună în care fiecare a pus un strop de
culoare, talent şi pasiune.
La festivitatea de premiere ce a încheiat
această întâlnire, copii au primit câte o diplomă
„Micul înţelept” pentru participarea activă şi

pentru curajul de care au dat dovadă
pătrunzând în arta Lecturii, a Picturii şi a
distracţiei la BIBLIOTECĂ. Profesorii
coordonatori şi voluntarii implicaţi în
organizarea acestor cluburi, care au dăruit cu
pasiune din timpul lor şi au împărtăşit
copiilor din cunoştinţele lor,
au fost
recompensaţi cu o diploma Voluntar de
profesie
- pentru implicarea activă,
seriozitatea, creativitatea şi modelul de voluntariat oferit tuturor. Sesiunea de premiere s-a încheiat cu
muzică, baloane, bomboane şi dans pentru micii participanţi care au promis că vor veni şi anul viitor.
Am avut motive să fim mulţumiţi de modul derulării celei de-a VIII-a ediţii a Bibliotecii de
vacanţă, fiind stimulaţi de reacţiile publicului vizitator care a apreciat şi în acest an iniţiativa Bibliotecii
Judeţene Vrancea de a promova lectura şi colecţiile bibliotecii în spaţii neconvenţionale, aducând an de
an, în atenţia comunităţii, cartea şi lectura.

Program: Lectură cultură
Proiect: Colecţii de carte în străinătate

Filiala comună Stefan cel Mare Chişinău
10 ANI DE LA ÎNFIINŢARE
Organizatori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Asociaţia Culturală Carti deschise, Biblioteca
Municipală B. P. Hasdeu, Filiala Ştefan cel
Mare Chişinău
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu
Loc de desfășurare: Republica Moldova,
Chişinău

Nr. participanți:128 ; Expoziții carte:2
Rezumat: Fapte, oameni şi cărţi într-un deceniu
CHIŞINĂU – FOCŞANI 2004 – 2014
Biblioteca Judeţeana Duiliu Zamfirescu
Vrancea a sărbătorit pe data de 14 octombrie, 10 ani
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de la înfiinţarea Filialei comune Ştefan cel Mare din Chişinău, Republica Moldova.
Cu această ocazie, o delegaţie a Bibliotecii
Judeţene Vrancea a fost invitată la Chişinău la
Zilele Bibliotecii Ştefan cel Mare organizate, în
perioada 8-15 octombrie, sub titlul 10 ani de
cultură şi unitate spirituală .
Instituţia noastră a pregătit, din timp,
marcarea acestui important eveniment şi împreună
cu Asociaţia Cărţi deschise - asociaţia bibliotecii,
au pus baza proiectului Clubul celor 1000 de
cărţi.
Asociația Cărţi deschise s-a înființat în
anul 2011, la iniţiativa bibliotecarilor din Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi are ca
scop sprijinirea activităţilor, a lecturii şi a serviciilor
de bibliotecă pentru comunitate. Asociaţia susține
activitățile culturale și educative și derularea unor
activități în parteneriat cu asociații și instituții pentru
valorificarea patrimoniului cultural local și național.
Prin acest proiect, al Asociaţiei Cărţi
deschise, realizat de Gabriel Funica, Adrian Tiglea,
Florentina Mihalache şi Maria - Cristina Olaru,
bibliotecari şi membrii ai asociaţiei, au fost câştigate
1000 de volume din literatura română prin
programul de granturi „BOOKS 4 YOUTH” al
Fundaţiei Mereu aproape.
Ca urmare a implementării acestui proiect, după numeroase eforturi şi demersuri oficiale,
Filiala Ștefan cel Mare și Sfânt a primit cu titlu de donaţie cele 1000 de volume din literatură română.
Obiectivul general al proiectului Clubul celor 1000
de cărţi îl constituie promovarea literaturii, limbii şi
culturii române în rândul copiilor şi adolescenţilor din
Chişinău, prin iniţierea unui club de lectură, în vederea
promovării
literaturii
române
în
comunitatea
moldovenească, prin intermediul Bibliotecii Publice Ștefan
cel Mare și Sfânt şi a Bibliotecii Municipale Hasdeu din
Chișinău.
Tinerii participanți, cititori ai bibliotecii din
Chişinău, vor dobândi cunoștințe suplimentare privind
limba și literatura română şi îşi vor îmbunătăți
competențele lingvistice într-un spațiu cultural adecvat. În urma derulării proiectului vor fi realizate 115
de eseuri, un film documentar care va evoca universul copilăriei şi adolescenţei şi un album fotografic
realizat din instantanee din cadrul întâlnirilor .
Prin acest proiect, Biblioteca Județeană
Duiliu Zamfirescu Vrancea a dorit să marcheze
împlinirea a 10 ani de colaborare și să
consolideze parteneriatul stabilit la nivel de
protocol în anul 2004, parteneriat reînnoit în
anul 2013.
Volumele au fost donate colegilor noştri,
bibliotecari
din
Chişinău,
în
cadrul
evenimentului organizat de Filiala comună
Ştefan cel Mare şi dedicat celor 10 ani de
cultură şi unitate spirituală.
Ca o completare a acestei frumoase donaţii au venit şi cele 100 de volume, carte de referinţă,
donate de Biblioteca Judeţeana Vrancea filialei comune din Chişinău.
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Întregul eveniment ce a debutat pe 8
octombrie a cuprins lansări şi prezentări de carte,
expoziţii de carte, întâlniri cu scriitori, profesori,
bibliotecari, jurnalişti, oameni de cultură şi sesiuni de
premiere.
În deschidere au rostit cuvinte de salut şi au
vorbit despre începuturile acestui demers temerar de a
înfiinţa o filiala la Chişinău în anul 2004 şi despre
fructuoasa colaborare profesională între biblioteci,
dna. Mariana Harjevschi – Director general
Biblioteca Municipală Hasdeu Chişinău, dl.
Dumitru Crudu – Director Filiala Ştefan cel
Mare Chişinău, dna. Teodora Fîntînaru Manager Biblioteca Vrancea, dl Gheorghe
Andrei Neagu – Preşedinte Asociaţia Duiliu
Zamfirescu, dl Gabriel Funica – Preşedinte
Asociaţia Cărţi Deschise, reprezentanţi ai
Direcţiei de cultură Chişinău, ai autorităţilor
locale, membrii ai comunităţii şi cititori ai
bibliotecii din Chişinău.
Cu această ocazie Biblioteca Municipală
Hasdeu a oferit Consiliului Judeţean Vrancea
şi Bibliotecii Judeţene Vrancea, Diplome de
Onoare - în semn de preţuire şi consideraţie
pentru sprijinul esenţial acordat Filialei Ştefan
cel Mare pe parcursul celor 10 ani de activitate
comună.
În cadrul programului instituţia noastră a
prezentat:
 Puterea cuvântului DA: bilanţ al
celor zece ani de colaborare – prezentare susţinută de prof. dr. Teodora Fîntînaru (manager
BJDZ),
 2004-2014: Oameni, fapte şi cărţi într-un deceniu Chişinău-Focşani, - film documentar
realizat de Olaru Maria Cristina (PR Manager BJDZ),
 Clubul celor 1000 de cărţi: donaţie şi proiect cultural – prezentare susţinută de Gabriel
Funica (Preşedinte Asociaţia Cărţi deschise),
 100 de cărţi - Donaţie Biblioteca Vrancea prezentare susţinută de Elena Velniţă (Sef birou
achiziţii)
 Scriitori vrânceni: activitate editorială,
prezentare susţinută de Gheorghe
Andrei Neagu (Preşedinte Asociaţia
Duiliu Zamfirescu);
 Cărţi şi publicaţii editate de Biblioteca
Vrancea - expoziţia volantă
În perioada 9 - 11 octombrie, în spiritul
întâlnirilor profesionale comune colega noastră,
Margareta Tătăruş, trainer al bibliotecii
vrâncene, a susţinut la Centrul de excelenţă din
cadrul Bibliotecii Hasdeu Chişinău un curs de
povestiri digitale la care s-au înscris 15 bibliotecari moldoveni.
”Aşa a început totul cu o idee şi un telefon, cu două echipe inimoase, unite de acelaşi grai
frumos şi de o pasiune comună: CARTEA. O idee ce ne-a făcut să uităm de distanţe, să învingem
greutăţile şi împreună să clădim o nouă casă a cărţilor aici, în inima Chişinăului.
128

De 10 ani suntem împreună la cele mai
importante evenimente, pagini înscrise deja în
istoria locală a celor două oraşe: Chişinău şi
Focşani. Ne bucurăm să spunem că, in acest
deceniu, am clădit împreună o punte a cărţilor, a
cuvintelor scrise şi rostite în dulcele grai românesc.
Astăzi, la ceas aniversar, ne înfăţişăm în
faţa dumneavoastră cu gânduri curate şi inima
deschisă şi vă urăm un sincer LA MULŢI ANI ! să aveţi puterea de a duce mai departe, alături de
noi, această frumoasă poveste începută acum 10
ani.“
octombrie 2014: Din mesajul colectivului
de bibliotecari vrânceni - la 10 ani de la înfiinţarea Filialei comune Ştefan cel Mare din Chişinău .

Program: Localia personalia - valori vrâncene
Aniversări
156 de ani de la naşterea scriitorului Duiliu Zamfirescu
50 de ani de la înfiinţarea Şcolii ―Duiliu Zamfirescu‖ Focşani
Organizator: Biblioteca Judeţeană
Vrancea, Şcoala Gimnazială Duiliu
Zamfirescu Focşani
Colaboratori: Liceul Teoretic „Duiliu
Zamfirescu” Odobeşti, Şcoala Gimnazială
„Duiliu Zamfirescu” Dumbrăveni, Şcoala
Gimnazială Vidra şi Şcoala Gimnazială
Vintileasca.

Loc de desfășurare: Secţia pentru copii
şi tineret Oana Diana Renea

Nr. participanți: 59; Expoziții carte:
2; Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:28 ;
Rezumat: Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea şi

Şcoala Gimnazială Duiliu
Zamfirescu Focşani au organizat în parteneriat un eveniment cu dublă semnificaţie pentru comunitatea
vrânceană:
 aniversarea a 156 de ani de la
naşterea
scriitorului
Duiliu
Zamfirescu
 50 de ani de la înfiinţarea Şcolii
Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu”
din Focşani.
Evenimentul, la care au participat peste 60
de elevi din clasele V-VIII, a avut loc vineri, 31
octombrie, la Secţia pentru copii şi tineret
Oana Diana Renea a bibliotecii şi a fost
organizat în parteneriat cu Liceul Teoretic
„Duiliu
Zamfirescu”
Odobeşti,
Şcoala
Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Dumbrăveni,
Şcoala Gimnazială Vidra şi Şcoala Gimnazială Vintileasca.
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Au avut loc prezentări despre scrierile, viaţa
şi omul Duiliu Zamfirescu, în franceză, engleză şi
română, susţinute de elevi ai Şcolii Gimnaziale
“Duiliu Zamfirescu” Focşani şi ai Liceului
Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti, urmate
de un moment poetic în limba franceză, din
scrierile lui Duiliu Zamfirescu, traducerea
poeziilor fiind realizată de elevi ai Colegiului
Naţional Unirea Focşani.
Următorul moment a fost dedicat realizării
unor mesaje despre imaginea viitorului, a şcolii
şi a comunităţii, mesaje ce vor fi citite şi sigilate
într-o sticlă.
Cu ocazia aniversării şcolii şi a scriitorului la ora 14.30, în curtea Şcolii Gimnaziale „Duiliu
Zamfirescu” Focşani, elevii au sădit un pui de stejar la rădăcina căruia au fost îngropate aceste mesaje
ce vor fi transmise peste ani, generaţiilor viitoare.
Au participat, alături de bibliotecari, elevi, părinţi şi cadre didactice, domnii Petrică Moraru şi
Laurenţiu Ţibrea - directori ai Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani.

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii

BiblioPOVESTAȘII - selecţie de voluntari
Organizator: Biblioteca Judeţeană
Vrancea, Centrul de Formare
Colaboratori: voluntari
Loc de desfășurare: Centrul de
formare
Rezumat:Faci PARTE din CARTE! – a
fost moto-ul programului de voluntariat
BiblioPOVESTAȘII al Bibliotecii
Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, ce
și-a selectat voluntarii.
După trei zile de interviuri, în care
s-au prezentat 35 de persoane, cu vârsta
între 14 și 68 de ani, a fost selectată
echipa care a scris POVESTEA despre
voluntariat, biblioteca modernă, oameni
cunoaștere și educație pe tot parcursul
vieții.
POVESTAȘII care vor duce POVESTEA la rang de
artă și care vor spune sau crea povești alături de
comunitatea
vrânceană,
în
diferite
spații
neconvenționale, sunt elevi, profesori sau pensionari
Programul de voluntariat BiblioPovestașii face parte
din proiectul național „Raftul cu inițiativă –
Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” și
se va derula până în iunie 2015. Proiectul este
implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de
Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR).
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Program: Localia personalia - valori vrâncene

Lansare de carte: „Vinul și viața‖

Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului Bachus 2014
Organizator: Consiliul Județean Vrancea
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea
Loc de desfășurare:
Nr. participanți: ; Expoziții carte: ;
Altfel de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;
Rezumat: Cu prilejul Festivalului
Internaţional al Viei şi Vinului Bachus 2014,
organizat de Consiliul Județean Vrancea,
Biblioteca Judeţeană Vrancea a găzduit un
eveniment cu totul special, lansarea volumului de
poezie „Vinul și viața” semnat de Ionel Nistor. Acest volum, ce cuprinde 33 de poezii şi 40 de
epigrame, este dedicat în întregime iubitorilor de poezie, viei, vinului şi vieţii din Ţara Vrancei.
Volumul Vinul şi viaţa, apărut la Editura
Andrew, 2014, se deschide în faţa cititorului cu un
argument semnat de dl. ing. Horia Furtună, care a
susţinut financiar apariţia acestuia.
După o
prezentare generală a podgoriilor româneşti, a celor
vrâncene şi a personalităţilor din domeniu – una
dintre acestea fiind academicianul vrâncean Valeriu
Cotea - dl. ing. Horia Furtună, el însuşi un
important producător de vin din Vrancea, scrie
despre carte şi autor:
Volumul de poezii, pe o temă atât de
reprezentativă pentru judeţul nostru, a fost prezentat
de dl. Traian Victor Negulescu – Director Executiv
al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea, de
dl. ing. Horia Furtună, de dl Petrică Butuc –
ziarist şi dna dr. Teodora Fîntînaru - manager
al Bibliotecii Judeţene Vrancea.
În cadrul evenimentului poeziile sale au
prins viaţă în interpretarea originală realizată
de actorul Sorin Francu – director al Teatrului
Municipal Mr. Gh. Pastia din Focşani.
În sala Bibliotecii Județene, înconjurat
de foarte mulţi prieteni, familie şi foşti colegi
de breaslă, autorul emoţionat a spus că volumul
său încununează 60 de ani de activitate publicistică
şi le-a mulţumit celor prezenţi.
După o întreagă viaţă dăruită profesiei de
jurnalist, începând cu anul 2010, Ionel Nistor
publică volumele de versuri Acorduri târzii, Flori
alese – 2011, Hora sentimentelor 2013 şi cel de al
patrulea volum de poezii „Vinul și viața” - 2014.
Ionel Nistor ajuns acum la venerabila
vârstă de 78 de ani, fost ziarist, redactor șef, vreme
îndelungată, al ziarului local „Milcovul”, a surprins
și încântat, pe toți cei prezenţi, cu mesajul poeziilor
sale dedicate podgorenilor din Ţara Vrancei.
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Program: Localia - valori vrâncene

Lansare de carte:
Caietele Kahunei , 13 Bonsortist
Organizator: Biblioteca Judeţeană
Vrancea,

Colaboratori: Asociaţia Culturală
Duiliu Zamfirescu, Cenaclul Duiliu
Zamfirescu şi Liga Scriitorilor- Filiala
Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul central

Nr. participanți:23 ;
Rezumat: În după amiaza zilei de vineri,
24 octombrie 2014 Biblioteca Judeţeană
Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat o
dublă lansare de carte a scriitorilor
vrânceni.

Scriitoarea Mariana Vichy Vârtosu
a dezvăluit cititorilor volumul Caietele
Kahunei - antologie, apărut în 2014 la Editura Armonii Culturale, ce cuprinde texte reprezentative din
scrierile sale, revizuite şi reconcepute - aşa cum spune autoarea, exprimate atât proză cât şi în poezie:
“Prin noul volum antologic – proze sau spicuiri din notele de jurnal personal publicate în
volumele anterioare sau în diverse reviste literare – MARIANA VÂRTOSU îşi îndeplineşte visul de a
reuni, sub acelaşi titlu generic CAIETELE KAHUNEI, câteva din cele mai valoroase scrieri ale sale.
(…) Caietele Kahunei - o antologie ce va avea un puternic impact asupra cititorului – este încă
un pas pe care scriitoarea focşăneană îl întreprinde în drumul său literara ascendent.” scrie Gheorghe
A. Stroia prozator, publicist, poet şi editor al acestui volum.
Volumul a fost prezentat de domnul Gheorghe Andrei Neagu – preşedinte al Asociaţiei
Culturale Duiliu Zamfirescu Vrancea.
Mariana Vârtosu este preşedinta Ligii Scriitorilor români – Filiala Vrancea şi coordonează, an
de an, editarea unor antologii ce ilustrează activitatea membrilor filialei: pentru anul 2010 - Amprente,
2011 - Concert pentru şapte autori, 2012 Dodekatheon , 2013 - 13 Bonsortist.
Cel de al doilea volum pe care l-am
propuns cititorilor, este volumul antologic 13
Bonsortist - Antologia LSR Filiala Vrancea.
în care apar scrierile a 14 scriitori vrânceni:
Raluca Marina Baciu, Adelina Cristiana
Bălan, Virginia Bogdan, Vasile Buruiană,
Constanţa Cornilă, Ion Croitoru, Ionel Marin,
Dumitru K. Negoiţă, Diana Sava, Elena Stroe
Otavă, Gheorghe A. Stroia, Gheorghe
Suchoverschi, Mariana Vicky Vârtosu, Fănică
Voinea Ene.
Volumul este apărut anul acesta la editura vrânceană Armonii Culturale şi a fost prezentat de
coordonatoarea acestui volum, doamna Mariana Vârtosu.
Dublul eveniment a fost o frumoasă serată culturală cu dialoguri cu scriitorii şi cititorii vrânceni
.
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Program: Lectură cultură

TÂRGUL DE CARTE 2014
ediţia a IX - a
Organizator: Biblioteca Judeţeană
Vrancea,

Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu, Cenaclul Duiliu Zamfirescu şi
Liga Scriitorilor- Filiala Vrancea,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea

Loc de desfășurare: Sediul Central
Perioada: 27 noiembrie - 29 noiembrie
Nr. participanți:aprox. 1500
Evenimente: 7
Lansări de carte:13
Rezumat: Ediţia a IX - a a Târgului de
carte.
La această ediţie au participat edituri cunoscute publicului, Herald, Curtea Veche, Corint,
Vivaldi, Grupul Editorial Saeculum alături de editurile vrâncene. Acestea au pus la dispoziţia publicului
noutăţile editoriale la preţuri promoţionale.
Pentru iubitorii de lectură, de toate vârstele, s-au desfăşurat evenimente incluzând lansări de
carte, expoziţii, întâlniri cu scriitorii şi invitaţi speciali, dezbateri culturale, toate având ca punct de
pornire lectura şi lumea cărţilor.
În noul sediu al Bibliotecii Judeţene,
din str. M. Kogălniceanu nr.13, publicul
cititor, a beneficiat de intrare gratuită, începând
de joi, 27 noiembrie 2014 la cea de-a IX-a
ediţie a Târgului de Carte, şi a răsfoit sau
cumpărat cele mai noi apariţii editoriale şi au
participat la evenimentele pe care le-am pregătit
în acest an. Deja o tradiţie pentru Focşani,
Târgul de Carte, organizat de bibliotecă, şi
ajuns în 2014 la ediţia a IX – a, şi a găzduit
deopotrivă editori, scriitori şi cititorii dornici să
fie la curent cu ultimele apariţii. Printre
standurile de cărți s-au remarcat și cel cu muzică, dar și cel cu cărți în format audio-daisy, destinate
persoanelor cu deficiențe de vedere, realizate de Fundația „Cartea Călătoare” din Focșani.

Biblioteca
Județeană
„Duiliu
Zamfirescu” Vrancea a deschis, porțile celei
de-a IX-a ediții a Târgului de Carte, un
eveniment mult așteptat atât de iubitorii de
lectură cât și de scriitorii și oamenii de
cultură vrânceni.
Deschiderea oficială a avut loc la ora 10.00,
la sediul central, în prezența conducerii
instituției de cultură, a domnului Marius
Iorga
viceprimarul
Focșani,
a
reprezentanților editurilor, instituțiilor din
urbea noastră, a bibliotecarilor și a mai
multor invitați, de la copii de grădiniță până la pensionari.
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„Ne onorează să organizăm această nouă ediție a Târgului de Carte, bun venit tuturor!
Suntem bucuroși că imediat după Târgul
Gaudeamus, edituri prestigioase din țară,
dar și de la nivel local au răspuns și
invitației noastre. Sunt mii de cărți aici, pe
care vă invităm să le vedeți, să le
cumpărați și, de asemenea, să vizitați
această casă a cărții, această bibliotecă în
care lucrează oameni dedicați acestei
nobile profesii. Le mulțumesc tuturor
colegilor mei care își dedică timpul pentru
a construi această casă a cărții pentru
dumneavoastră
și
împreună
cu
dumneavoastră, comunitatea. Vă așteptăm aici, la Târg, în toate cele trei zile”, a spus, în deschiderea
Târgului, Teodora Fîntînaru, directoarea Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
Viceprimarul Marius Iorga a transmis
că „este o onoare să mă aflu azi, aici, atât ca
reprezentant al autorității publice locale, dar
și ca simplu cetățean, ca iubitor de carte.
Mulți aleg, în ziua de azi, soluția unei cărți
citite online, a cărților electronice. E și asta o
modalitate de a citi, dar a ține efectiv o carte
în mână, a o răsfoi face, după părerea mea,
legătura de suflet cu însuși scriitorul, te
contopește cu cartea”, a spus viceprimarul.
A fost prezentat și ultimul număr al Revistei „Lector” a
Bibliotecii Județene, de către redactorul șef al acesteia,
Gabriel Funica și, de asemenea, a fost dat startul ediției
a treia a Concursului de literatură „Oana Diana Renea”.

Colocviu: Memoria Vrancei

Prima zi a Târgului de Carte a cuprins și o dezbatere cu
tema: Memoria Vrancei: Depozit legal local unde
biblioteca a invitat editorii vrânceni, la o dezbatere
privind legea depozitului legal local ce va include:
cadrul legislativ, misiunea Depozitului Legal Local(DLL), organizarea, tipurile de documente supuse
DLL, obligaţia de trimitere a documentelor ce
constituie DLL, controlul depunerii DLL,
obligaţiile şi atribuţiile Bibliotecii Judeţene
Duiliu Zamfirescu Vrancea în constituirea
DLL.
Contribuţia la Depozitul Legal Local
este o datorie morală şi instituţia noastră îşi
exprimă încrederea că împreună vom lăsa
generaţiilor următoare o imagine completă a
Vrancei. Prin această dezbatere biblioteca a
informat editorii vrânceni asupra cadrului
legislativ şi a susţinut importanţa continuităţii
colaborării noastre în vederea întregirii Depozitului Legal Local cu documente ce vor conserva, peste
timp, memoria comunităţii noastre. (Şef serviciu Depozit Legal Local - Maria Cristina Olaru)
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Sesiune de lansări de carte
Seara Târgul de carte a continuat cu o
sesiune de lansări şi prezentări de carte a
scriitorilor vrânceni. La această sesiune au fost
prezentate volumele:
 Existenţe captive, autor Ion Micheci,
Ed. Armonii Culturale, 2014;
 Din lacrimile mamei - Des larmes de
maman: Poeme astrale, autor Virginia Bogdan,
Ed. Armonii Culturale, 2014;
 La maison aux broderies de lumière
(Casa cu broderii de lumină: jurnal) autor





Virginia Bogdan, Ed. Armonii Culturale, 2014;
Aripi spre zbor: antologie literară
Bogdania vol. I, Ionel Marin, Ed.
Olimpias, 2014;
În constelaţia fiinţei, autor Ionel
Marin, Ed. EMMA, 2014;
Creştinătatea, autor Ioan Dumitru
Denciu, Ed. Editgraph, 2013;
13 Bonsortist: antologia LSR - coord.
Mariana Vicky Vârtosu, Ed. Armonii
Culturale, 2014;

Lansare proiect: Bibliopovestaşii
Acţiunea de promovare a lecturii în spaţii neconvenţionale
face parte dintr-un proiect derulat de Biblioteca Judeţeană, lansat
ieri u proiectul vizează, printre altele, crearea de biblioteci mobile
în mijloace de transport în comun u “voluntarii, asemeni
poştaşului, vor aduce cartea la uşă”, spune coordonatoarea
proiectului, bibliotecara Margareta Tătăruş
Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea a lansat
proiectul “BiblioPovestaşii”, care are drept scop promovarea
lecturii în spaţii neconvenţionale. Coordonat de bibliotecara
Margareta Tătăruş, proiectul se desfăşoară pană în iunie 2015 şi
prevede desfăşurarea unor activităţi, prin implicarea bibliotecilor
publice din Focşani, Odobeşti, Mărăşeşti, Adjud, Panciu, Broşteni,
Gugeşti şi Homocea.
Direcţiile în care se va acţiona în cadrul proiectul sunt
diverse: prima este reprezentată de o campanie de promovare a
lecturii şi a serviciilor bibliotecii publice în comunitatea vrânceană
prin interpretarea/crearea de poveşti prin metoda storytelling (arta
povestirii) în spaţii neconvenţionale, apoi crearea unui club al
liceenilor intitulat ”Fără ură prin lectură” care vor participa la
debate-uri periodice, crearea de biblioteci mobile în mijloace de transport în comun pentru ca oamenii să
citească în călătoriile lor, să împrumute cărţile sau să doneze chiar ei cărţi pe care să le citească întreaga
comunitate, iar ultima direcţie este dată de realizarea unor cursuri pe diferite teme create şi susţinute de
cei care vor să împărtăşească din cunoştinţele şi abilităţile lor altora.
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Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate cu
ajutorul voluntarilor. “Ceea ce începem astăzi
va fi de poveste pentru că acesta este scopul
programului nostru: să promovăm lectura, să
promovăm cartea, oamenii şi biblioteca. La

Bibliotecă se vor crea
servicii noi pentru întreaga
comunitate
pentru
că
dăruirea
şi
cuvantul
vor contribui la creşterea
frumoasă a comunităţii
noastre
vrancene.
BiblioPovestaşii se numeşte
programul
nostru,
iar
voluntarii,
asemeni
poştaşului care ne bate la
uşă, vor aduce cartea, povestea la oameni. Vom ieşi din bibliotecă,
vom merge împreună în foarte multe locuri”, a precizat Margareta
Tătăruş.

Proiectul, care reprezintă, aşa cum a declarat directorul
Bibliotecii Judeţene, Teodora Fîntinaru, o cale de a aduce mai
aproape de bibliotecă întreaga comunitate, se desfăşoară cu
ajutorul voluntarilor, chiar dacă sunt elevi de gimnaziu sau
pensionari. Cei mai mici voluntari au 12 ani, iar Ioana Boboc
este unul dintre aceştia. “Îmi plac provocările şi consider că
acest proiect reuşeşte să mă provoace destul. Am auzit de
acest proiect de la cursurile de la Bibliotecă pe care le
frecventez de ceva timp şi cred că oraşul nostru are nevoie de
oameni mici ca să reuşim să facem ceva mare, “ a declarat
aceasta. Marinela Şerbănuţ este un alt voluntar revenit în ţară
după câţiva ani petrecuţi în SUA. Pentru ea, voluntariatul
înseamnă o materializare a bunului simţ, după cum
mărturiseşte. “E ca un job de suflet, e o stare bună de spirit, e
o bunătate. Voluntariatul îmi place pentru că mă ajută să fiu
mai bună, să-mi dezvolt abilităţile, să cunosc foarte mulţi
oameni, mă ajută să-mi cresc familia ca număr şi ca stare de
spirit, mă ajută să nu cad în depresie pentru că voluntarii sunt
nişte oameni fericiţi care pot să dea fără a se gândi că trebuie
să primească ceva înapoi. Şi dacă tot vrem să gândim o
schimbare să încercăm să o creăm, să fim noi primii. Pentru
fiul meu eu am fost voluntarul nr. 1, aşa că s-a făcut şi el voluntar”, a spus Marinela Şerbănuţ.
Mai multe date despre desfăşurarea acestui proiect, care a debutat în noiembrie, se
regăsesc în Raportul Centrului de formare
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Lansare de carte: Vrăjmaş - Liviu Ioan Stoiciu
În cadrul Târgului de carte 2014, din seria
evenimente dedicate lansărilor de carte, vineri, 28
noiembrie, ora 17.00 a fost prezentat publicului
vrâncean - volumul Vrăjmaş în prezenţa autorului
Liviu Ioan Stoiciu.
Volumul Vrăjmaş apărut în 2014, la
Editura Polirom, în colecţia Fiction Ltd a fost
lansat şi la Târgul Internaţional Gaudeamus şi a
fost prezentat de Daniel Cristea-Enache, Răzvan
Voncu, Paul Cernat şi Cosmin Ciotloş.
În Sala Literaturilor devenita arhiplină
pentru un eveniment de asemenea anvergură,

Liviu Ioan Stoiciu și-a lansat volumul „Vrăjmaș”, care
a beneficiat de prezentarea domnului Culiță Ioan
Ușurelu, redactor șef la „Salonul Literar”, al doamnei
Ana Maria Norocea, profesor la Colegiul Național
„Al. I. Cuza” din Focșani, și al doamnei Teodora
Fîntînaru, manager al Bibliotecii Județene Vrancea.
A fost un eveniment animat care a născut
întrebări din partea cititorilor interesaţi de scrierile
vrânceanului Liviu Ioan Stoiciu la care acesta a
răspuns cu plăcere şi a promis publicului prezent ca va
reveni mereu în Vrancea care a devenit o a doua lui casă.

Lansare de carte: Cărţile pe faţă - Victor Miron
Din seria evenimentelor dedicate lansărilor
de carte, vineri, 28 noiembrie, ora 18.30, în
prezenţa tânărului autor Victor Miron, a fost
prezentat publicului vrâncean volumul Cărţile pe
faţă, apărut în 2014, la Editura Risoprint, Cluj
Napoca.
Volumul Cărţile pe faţă prezintă doar una
din campaniile pe care le-a iniţiat Victor Miron
Lansarea cărții lui Victor Miron, „Cărțile pe față” a
fost prezentată de Margareta Tătăruș, coordonator la
Centrul de formare al Bibliotecii Județene, și de

Mirela Hanganu, bibliotecar la Școala nr. 7 din
Focșani.
Victor Miron a fost prezent, de altfel, și în mijlocul
bibliopovestașilor unde a vorbit despre campania sa
intitulată tot așa, „Cărțile pe față”.
Acțiunile de promovare a lecturii în
campania sa, intitulată „Cărțile pe față” sunt absolut
inedite, primele dintre acestea fiind deja prezentate
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în cartea ce a fost lansată. Autorul a povestit,. „Mie îmi place să spun că e primul service auto cu
bibliotecă, iar eu sunt, acolo, bibliotecar. Avem chiar și un slogan: dacă nu mai pun mâna pe volan,
măcar să pun mâna pe o carte”, a mai spus Victor Miron, tânărul autor clujean .

Sesiune de lansări de carte: Gheorghe Andrei Neagu
Târgul de carte a continuat în a treia zi, cu
ultimă sesiune de lansări şi prezentări de carte
dedicată, de această dată, scriitorului Gheorghe
Andrei Neagu., membru al comitetului de
conducere USR – filiala Bacău din 2010, președinte
al Asociației Culturale Duiliu Zamfirescu și al
Cenaclului Literar Duiliu Zamfirescu, fondator al

revistei Oglinda literară și mai multor publicații
culturale și care a obținut prestigioase premii pentru
creațiile sale și pentru activitatea sa de promotor al
culturii.
La această sesiune au fost prezentate
volumele: Poemele din templu, Editura Olimpus,
2013; Tribulaţii paseiste, ,Editura PIM, 2014;
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ediţia a IX – a

27—29 noiembrie, 2014
Sediul Central al bibliotecii, str. M. Kogălniceanu nr.13

PROGRAM

Joi, 27 noiembrie

Ora 10.00
DESCHIDERE OFICIALĂ
- Cuvântul invitaţilor


SESIUNE DE LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI
- Revista Lector: serie nouă, 2014
prezintă: redactor şef Gabriel Funica
- Concurs de creaţie literară Oana Diana Renea, ediţia a III-a
Ora 14.00, Sala Literaturilor
DEZBATERE: Memoria Vrancei - Depozitul Legal Local
Invitaţi: directori ai editurilor vrâncene
prezintă: bibl. Maria Cristina Olaru (Şef serviciu Depozit Legal Local)


Ora 17.00, Sala Literaturilor
SESIUNE DE LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CARTE
- Existenţe captive, autor Ion Micheci, Ed. Armonii Culturale, 2014;
- Din lacrimile mamei - Des larmes de maman: Poeme astrale, autor Virginia
Bogdan, Ed. Armonii Culturale, 2014;
- La maison aux broderies de lumière (Casa cu broderii de lumină: jurnal) autor
Virginia Bogdan, Ed. Armonii Culturale, 2014;
- Aripi spre zbor: antologie literară Bogdania vol. I, Ionel Marin, Ed. Olimpias,
2014;
- În constelaţia fiinţei, autor Ionel Marin, Ed. EMMA, 2014;
- Creştinătatea, autor Ioan Dumitru Denciu, Ed. Editgraph, 2013;
- 13 Bonsortist: antologia LSR - coord. Mariana Vicky Vârtosu, Ed. Armonii
Culturale, 2014;
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Vineri, 28 noiembrie
Ora 13.00, Sala Literaturilor
- Lansarea Programului de voluntariat BiblioPOVESTAŞII din proiectul
național „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în
biblioteci” prezintă:
Margareta Tătăruş - coord. Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene Vrancea


SESIUNE DE LANSĂRI DE CARTE
Ora 17.00, Sala Literaturilor
- Vrăjmaş, autor Liviu Ioan Stoiciu, Editura Polirom, 2014
prezintă: Culiţă Ioan Uşurelu – redactor şef Salonul Literar
Ana Maria Cornilă Norocea – profesor Colegiul Naţional Al. I. Cuza
Teodora Fîntînaru – manager Biblioteca Judeţeană Vrancea


Ora 18.30, Sala Literaturilor
- Cărţile pe faţă, autor Victor Miron, Editura Risoprint, 2014 prezintă:
Margareta Tătăruş - coord. Centrul de formare al Bibliotecii Judeţene
Vrancea
Mirela Hanganu - bibliotecar Şcoala nr. 7, Focşani




sâmbata, 29 noiembrie
SESIUNE DE LANSĂRI DE CARTE
 Ora 11.00, Sala Literaturilor
- Poemele din templu, autor Gheorghe Andrei Neagu, Editura Olimpus, 2013;
- Tribulaţii paseiste, autor Gheorghe Andrei Neagu, Ed. PIM, 2014;
Ora 14.00
ÎNCHIDEREA TÂRGULUI DE CARTE, ediţia a IX-a
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii
Drogurile nasc violență
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Centrul Educațional de Zi, Direcția Generală de
Asistență Socială, Protecția Copilului
(DGASPC) Vrancea
Colaboratori: Centrul de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog, Filiala de Cruce Roșie
Vrancea și cotidianul Monitorul de Vrancea.
Loc de desfășurare: Secţia pentru copii şi
tineret

Nr. participanți:24 ; Altfel de
expoziții:1 ;
Rezumat:Secția pentru copii a Bibliotecii
Județene „Duiliu Zamfirescu” a organizat în
parteneriat cu Centrul Educațional de Zi al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, o întâlnire în cadrul
proiectului educațional intitulat „Drogurile nasc violență!”. Parteneri în acest proiect sunt Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Filiala de Cruce Roșie Vrancea și cotidianul Monitorul de
Vrancea.
Acțiunea a fost parte a inițiativei federației Internaționale a Comunităților Educative, fondată în 1948
sub auspiciile UNESCO, cu ocazia Campaniei Internaționale „19 zile de activism pentru prevenirea
violenței împotriva copiilor și tinerilor”, ce are ca temă
„Adicația și abuzul de substanțe
Proiectul copiilor Centrului Educațional al DGASPC
Vrancea a constat în organizarea de activități de
promovare a unui stil de viață sănătos prin întâlniri și
discuții cu tinerii, distribuirea de pliante, flyere și afișe
care să reflecte atât efectele și traumele consumului de
substanțe adictive (inclusiv alcool, tutun) asupra
copilului, cât și modul de prevenire a acestor practici.
La Sediul pentru copii al Bibliotecii Județene au fost
expuse și desenele realizate de copiii Centrului
educațional, având ca temă „Adicția și abuzul de
substanțe”. La eveniment au fosti prezenți specialiști ai
instituțiilor partenere din proiect care au explicat copiilor ce sunt substanțele noi cu proprietăți
psihoactive, cunoscute sub denumirea de etnobotanice, ce conțin, efectele consumului acestora, factori
de risc și factori de protecție. De asemenea, se va vorbi și despre posibilitățile de sprijin și ajutor pe care
le au consumatorii, unde să se apeleze în cazuri de urgență, dar și despre semnele prin care poate fi
cunoscut un consumator.
Potrivit inițiatorilor proiectului, obiectivele specifice ale acestuia constau în sensibilizarea și educarea
la nivel comunitar, în scopul evitării consumului de droguri, alcool și tutun și a altor produse, asistarea/
îndrumarea/ acompanierea consumatorilor către resursele comunitare pentru inițierea procesului de
asistență, dar și creșterea capacității personalului instituțiilor și partenerilor de a interveni și stabilirea
unor norme de bună practică.
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Program: Lectură cultură

Lansare de carte: Întâmplări din vremea Loviluţiei
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Colaboratori: Asociaţia Culturală Duiliu
Zamfirescu, Liga Scriitorilor –Filiala Vrancea
Loc de desfășurare: Sediul Central

Nr. participanți: 63
Rezumat: Profesorul Ionel Moni Constantin şi-a
lansat volumul Întâmplări din vremea Loviluţiei la
Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, joi,
18 decembrie 2014.
Volumul Întâmplări din vremea Loviluţiei a
apărut în luna decembrie 2014, la Editura Armonii
Culturale şi beneficiază de o prefaţă semnată de
scriitorul Gheorghe Andrei Neagu.
Profesorul Ionel Simion Constantin este
cunoscut publicului sub pseudonimele literare Ion
Săracu, Ionel Moni Constantin sau Ionel
Vrânceanu.
Volumul a fost prezentat de scriitorul
Gheorghe Andrei Neagu – preşedintele Asociaţiei
Culturale Duiliu Zamfirescu, Mariana Vicky
Vârtosu –preşedinta Ligii scriitorilor – Filiala
Vrancea, Culiţă Ioan Uşurelu – director Editura
Salonul Literar şi Ion Gr. Cherciu profesor la
Liceul de Arte Gh. Tătărăscu din Focşani.
În completarea programului elevi ai
Liceului de Arte Gh. Tătărăscu din Focşani au
susţinut un moment artistic

Program: Lectură cultură
Proiect: Arte şi Carte

Vernisaj Amurgul copilăriei
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,
Loc de desfășurare: Sediul Central
Nr. participanți:28 ; Expoziții carte: 1;
Altfel de expoziții:3 ; Nr doc. expuse:45
Rezumat: Biblioteca Judeţeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea a organizat, în pragul
sărbătorilor de iarnă, vineri 19 decembrie,
vernisajul expoziţiei de grafică a elevului Mihai
Emilian Mihalcea: Amurgul copilăriei.
Aceasta a fost expoziţia de debut a
micului artist de 14 ani, elev în clasa a VIII-a, la
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Mărăşeşti, unde este
coordonat de prof. dr. Anca Opaiţ.
Evenimentul, la care au participat elevi,
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cadre didactice şi iubitori de artă, a fost moderat de pictor profesor Ovidiu Octavian Opaiţ şi s-a înscris
în proiectul Bibliotecii Judeţene Vrancea Arte & carte.
Prin proiectul Arte & Carte biblioteca îşi
propune stimularea lecturii în rândul tuturor
categoriilor de public prin iniţierea de evenimente
culturale, expoziții și vernisaje. Biblioteca va continua
să sprijine și să promoveze tinerii artiști, prin
organizarea unor expoziţii personale sau de grup, în
acest fel încurajând comunitatea să vină în sprijinul
acestui proiect și să propună copii talentați ce își vor
putea expune gratuit lucrările la bibliotecă.

Program: Formare profesională

Cursuri de formare profesională
pentru bibliotecarii vrânceni
Organizator: Biblioteca Judeţeană
Vrancea, Centrul de Formare şi Dezvoltare
Profesională al ANBPR
În perioada 02.12 – 11.12. 2014,
Biblioteca Județeană Vrancea și Filiala
ANBPR Vrancea împreună cu Centrul de
Formare şi Dezvoltare Profesională al
ANBPR
(Asociaţia
Naţională
a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România ) a organizat Cursuri de formare
profesională pentru bibliotecari, respectiv

Dezvoltarea Serviciilor de Bibliotecă (DSB) ce
au avut următoarea
structură:
cultura
informaţiei, managementul serviciilor, servicii
moderne (servicii de referinţe, organizarea de
manifestări, organizarea cursurilor pentru
utlizatori, servicii support pentru comunicarea
on line, servicii speciale), tipologia reţelelor
sociale, identificarea utilizatorilor locali şi
atragerea acestora, identificarea nevoilor de
informare locale, crearea reţelelor locale
specializate.
În acest context au fost prezente la Focșani doamna Silvia Nestorescu, coordonatorul serviciului
de Formare profesională din cadrul ANBPR și doamna Corina Ciuraru, lector ANBPR.
Cursurile au fost urmate de Ateliere de lucru cu tematicile: Bibliotecarul 2.0. Modele
comportamentale și Bibliotecarul – animator cultural (organizarea expoziţiilor, a evenimentelor,
promovarea evenimentelor) sustinute de Victor Blanaru – Trainer NLP- specialist in comunicare
Programele se bazează pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi exerciţii
oferind participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele în
domeniul comunicării, al lucrului în echipă, al stabilirii rolului de animator cultural în comunitate.
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2014
Personalităţi care au onorat prin prezenţa lor evenimentele organizate de
Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea

DRAGOŞ ADRIAN NEAGU

ELENA TÂRZIMAN

Preşedinte Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor
şi Bibliotecilor Publice din România

Director General al Bibliotecii Naţionale
a României

LASCĂR ZAMFIRESCU
nepotul scriitorului Duiliu Zamfirescu

IOAN ADAM
profesor univ. doctor, renumit zamfirescolog
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PASSIONARIA STOICESCU
- scriitoare pentru copii

EUGEN SIMION
Academician,
critic, istoric literar şi eseist

LIVIU IOAN STOICIU
scriitor
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MANIFESTĂRI CULTURALE – SINTEZĂ 2014

 Număr de programe, proiecte şi activităţi: 280, din care 34 lansări/prezentări
de carte,
 Participanţi la manifestări culturale: 9102
 Expoziţii de carte: 197 la care se adaugă 98 altfel de expoziții (pictură,
fotografii, felicitări, mărţişoare, desene, citate, imagini)
 Total documente expuse: 4958
 Total apariţii în presă: 433 din care,
 Apariții cotidiane locale - 316
 Apariţii în presa internaţională – 2
 Apariţii în reviste naţionale –2
 Apariţii în reviste locale – 12
 Apariţii în reviste on-line –10
 Total apariţii TV: 96
Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a avut pe anul 2014 un număr
de 26 de parteneriate și 278 de colaborări din care:
 6 cu instituții specializate
 15 cu instituții de învățământ din judeţ
 33 cu instituții de învățământ din Focșani
 11cu instituții de cultură
 16 cu alte instituţii, asociații, ONG-uri
 8 de colaborări internaționale
 178 cu voluntari,societăţi, persoane fizice
 14 colaborări mass media
In anul 2014 numărul total de participanți la programe şi evenimente
culturale a fost 9102, din care:







Copii şi adolescenţi – 5123
Cadre didactice – 305
Scriitori –380
Bibliotecari/specialişti - 125
Vârsta a III-a –540
Alte categorii – 2629

Numărul reprezintă participările repetate la una sau mai multe activităţi ale
bibliotecii, organizate mai ales intramuros.
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